
1



2



33



4



5

پيام رييس مركز

سپاس و ستايش خداوند را كه سالى ديگر در مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران با كليه 
همكاران توفيق آن را داشتيم تا بتوانيم در راستاى رسالت بزرگى كه برعهده گرفته ايم قدمى 

رو به جلو برداريم.
مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران كاملترين شكل از بانكهاى زيستى كه در سال 1386 
در ايران پايه گذارى شده است اين مركز براى  جمع آورى، شناسايى، نگهدارى،  تكثير  و توزيع 
نمونه هاى زيستى براساس يك برنامه مشخص به  توفيقات زيادى نائل شده كه بعد از 7 سال 
نتايج و دستاوردهاى اين مركز مورد استفاده بخش هاى آموزش، تحقيقات و صنعت قرار گرفته 

است.
بانك هاى گياهى، ميكروارگانيسم ها، سلول هاى انسانى و جانورى و بانك مولكولى چهار بخش 
مهم مركز بوده كه طى گذشت چند سال اخير بر پايه استانداردهاى جهانى راه اندازى شده و 
روش ها و ارائه خدمت را مبناى كار خود قرار داده و هر روز بر تنوع و تعداد خدمات و نمونه هاى 
زيستى نگهدارى شده مى افزايند. مهمترين اهداف اين مركز حفظ ذخاير ارزشمند ژنتيكى و 

زيستى و ارائه آن ها به بخش هاى آموزش، تحقيقات و صنعت است.
امروز مفتخريم كه به نمايندگى از اين عزيزان خالصه اى از عملكرد آن ها را به رشته تحرير 
درآوريم تا در تاريخ اين مركز و كشور ثبت گرديده و برگى ديگر بر افتخارات ميهن اسالميمان 
نمود  همكارانم  و  من  نصيب  را  حوزه  اين  در  خدمت  توفيق  كه  متعال  خداوند  از  گردد.  اضافه 
سپاسگزارم و تقدير و تشكر خود را از تمامى اعضاى مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران 

مى دارم.
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سال سال 13931393 در يك نگاه در يك نگاه  **
نمودار نرخ رشدنمودار نرخ رشد

٪62

٪70
٪95

٪57

بانك سلول هاى انسانى و جانورى

بانك گياهى
بانك مولكولىبانك مولكولى

بانك ميكروارگانيسم هابانك ميكروارگانيسم ها

ميزان افزايش نمونه هاى مركز : ميزان افزايش نمونه هاى مركز : ٪٪7171

توسعه مركز: توسعه مركز: ٪٪2525

ميزان افزايش خدمات مركز:ميزان افزايش خدمات مركز:٪٪5353
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دکرت سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی
رییس مرکز

زهرا ابراهیمی
مدیرحوزه ریاست و

 اداره روابط عمومی  

منصوره فرهنگ نیا
مدیر اداره امورپژوهشی 

مانا مرعشی پور
مدیر اداره آموزش

دکرت پروانه فرزانه
مدیر بانک سلول های انسانی و 

جانوری

دکرت سید قاسم حسینی سالکده
مشاور ارشد بانک مولکولی

دکرت  محمد رضا نقوی
مشاور ارشد بانک گیاهی

دکرت محمد علی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسم ها

سید ابراهیم احمدی
معاون پشتیبانی

غالمرضا کریم پور 
مدیر امور مالی 

بهنام رشیدیه
مدیر اداره خدمات 

تخصصی

روح الله آهون بر
مدیر اداره اطالع رسانی

 و کتابخانه

بانك مولكولى

بانك ميكروارگانيسم ها
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11393 گزارش عملكككرد سال گ

 محصوالت  بيوتكنولوژى مورد استفاده در درمان انسان و جانوران 
كه كاربرد فراوانى در صنايع زيست فناورى داشته و مراحل توليد 
آغاز  است  حشرات  سلول  ژنتيكى  ورزيهاى  دست  بر  مشتمل  آن 
شده و امور مربوط به تهيه مواد و امكانات الزم براى موارد كاربردى 
آزمايشگاهى  هاى  بخش  اندازى  راه  است.  پيگيرى  حال  در  ديگر 
زيادى  حد  تا  انسانى  نيروى  و  مالى  هاى  محدوديت  عليرغم  نيز 
پيشرفت داشته است. براى پيشبرد اين اهداف، طراحى آزمايشگاه 
تراريخت و آزمايشگاه بيوشيمى- مولكولى معين آن و نيز آزمايشگاه 
ناميراسازى كه در سال 92 صورت گرفته بود، در سال 93 به بهره 
بردارى رسيد كه اميد است با تجهيز كامل ، اهداف اصلى تاسيس 

اين آزمايشگاه ها برآورده شوند.
تدوين و ارائه  دو برنامه راهبردى سه ساله و شش ساله دوم بانك از 

ديگر امورى بود كه در اين سال صورت پذيرفت.
مشاركت با سازمان ملى استاندارد ايران براى تدوين استانداردهاى 
بانك  وظايف  و  تخصص  راستاى  در  تواند  مى  كه  كشور  نياز  مورد 
سلولى باشد از موارد ديگرى بود كه در سال 1393 صورت پذيرفت 

و منجر به همكارى براى تدوين و تصحيح برخى استانداردها شد.
تالش بر آن بوده است كه با ايجاد ارتباط و تبادل نظر  و مشاركت 
با اعضا ديگر بانك هاي سلولي در كشور گامي در جهت همكاري 
براي تكميل فعاليتهاي مغفول مانده برداشته شده، زمينه تشكيل 
بي عيب و نقص شبكه ملي ذخاير زيستي فراهم و يكسان سازي 
پذيرد.  انجام  سلولي  هاي  بانك  نياز  مورد  استانداردهاي  تدوين  و 
مذاكره با سازمان حفاظت محيط زيست براى فراهم نمودن زمينه 
همكارى در ثبت گونه هاى بومى و تهيه رده هاى سلولى از جانوران 
وحشى بخصوص جانوران در معرض انقراض و همكارى با سازمان 
پدافند غير عامل در زمينه تهديدات زيستى از اقدامات ديگرى بوده 
كه در سال 1393 صورت پذيرفته است. ارائه و اعالم مشوقهاى الزم 
براى جمع آورى نمونه هاى اهدايى زيستى و جلب همكارى مراكز 
مختلف از جمله ديگر امورى بوده است كه به صورت جدى پيگيرى 

شده است.

مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف * * 
هويت،  تعيين  گردآوري،  وظيفه  جانوري  و  انساني  هاي  سلول  بانك 
بافت  و  ها  سلول  انواع  توزيع  و  تكثير  نگهداري،  ثبت،  كيفي،  كنترل 
هاي انساني و جانوري و اطالعات و فرآورده هاي مربوط به آنها را بر 

عهده دارد. 
و  نيازها  رفع  براساس  سلولي  بانك  عملكردي  برنامه  و  اصلي  اهداف 
نواقص زيرساختي زيست فناوري كشور تعيين شده است . اين بانك از 
زمان افتتاح ، در بهمن ماه سال 1388 تا پايان سال 1393 موفق به 
ذخيره حدود هشتصد نمونه زيستي و راه اندازي و ارائه خدمات متعدد 
و كليه روش هاي مورد نياز در ذخيره و نگهداري و كنترل كيفي اين 
محدوديت  عليرغم  است.  شده  جانوري  و  انساني  زيستي  هاي  نمونه 
تحقيقاتي  رده   70 از  بيش  تاكنون  موجود  اقتصادي  و  ارتباطي  هاي 
استاندارد براي مطالعات زيست پزشكي از منابع بين المللي تهيه شده 
و  دام  سلولي انساني،  هاي  رده  توليد  مي گردد.  عرضه  محققين  به  و 
حيات وحش بومي براي مطالعات مختلف از فعاليتهاي منحصر به فرد 
بانك سلولي در بين مراكز ذخيره سلولي جهان است. مجموعه سلول 
هاي ناميراي انساني شامل سلولهاي مربوط به اقوام مختلف ايراني و 
بيماريهاي مختلف و نيز مجموعه نمونه هاي تصادفي ژنتيكي توسط 
بانك در حال تهيه است. تاكنون بيش از 150 رده مربوط به بيماريهاى 
و  شده  تهيه  سالم  افراد  تصادفى  هاى  نمونه  از  رده   180 و  مختلف 
دراختيار محققين علم  ژنتيك قرار گرفته است. مجموعه سلول هاي 
در  حيوانات  هاي  نمونه  شامل  كه  ايران  بومي  حيوانات  فيبروبالستي 
معرض انقراض است، منبعي منحصر به فرد از ثروت ملي براي تحقيق 
و توسعه به شمار مي آيد. همچنين تهيه مجموعه هاى سلولى كشت 
اوليه از نمونه هاى سرطانى و سالم و مجموعه سلول هاى مزانشيمى 
از بافت هاى مختلف آغاز شده است. ارائه خدمات دستكارى ژنتيكى 
 ، p/53ويا hTERT سلول ها، شامل ناميرا سازى با بهره گيرى از ژن
القاء خاموشى يا افزايش بيان ژن هاى خاص و همچنين سلول هايى 
با توانايى توليد GFP كه از برنامه هاى بانك سلول بوده است نيز در 
اين سال آغاز شد.گام بعدي در افزايش دامنه عملكردي و تكميل نقش 
بانك سلولي در عرصه پاسخگويي به نيازها، فعال سازي بخش تحقيق 

و توليد بانك بوده است.
هاي  كيت  و  مواد  از  تعدادي  توليد  به  مربوط  مطالعات  راستا  اين  در 
مصرفي در زمينه كشت و نگهداري سلول و بافت و تحقيقات سلولي 
از سال 91 توسط پژوهشگران اين بخش آغاز شد كه در سال92 دو 
فعاليتهاى  و  مطالعات  سال 93  طى  گشت.  عرضه  و  آماده  كيت  نوع 

آزمايشگاهى  براى توليد كيت تشخيص آلودگى خاص مواد اوليه و
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  دستاوردهاى بانك در سال   دستاوردهاى بانك در سال 9393  * * 

تهيه مجموعه سلولى از بيمارى هاى ژنتيكىتهيه مجموعه سلولى از بيمارى هاى ژنتيكى. . 11

طرح تهيه مجموعه سلولى از بيمارهاى ژنتيكى به منظور فراهم سازى 
زمينه مطالعات زيست پزشكى بخصوص مطالعات ژنتيكى كه از نيمه 
دوم سال 92 آغاز شده بود با توليد 150 رده سلولى به اتمام رسيد . البته 
افزوده شدن رده هاى سلولى به اين مجموعه سلولى ارزشمند و منحصر 
بفرد كه نقشى بسزا در مطالعات مربوط به بيمارى ها و برنامه ريزى-
هاى سالمت و درمان كشور دارد، در سالهاى آتى ادامه خواهد داشت.

تهيه مجموعه هاى سلولى از جانوران بومى در معرض تهيه مجموعه هاى سلولى از جانوران بومى در معرض . . 22
انقراضانقراض

در سال 1393 يك مجموعه سلولى گران بها از گاوهاى سيستانى كه 
از جانوران در معرض انقراض ايران به شمار مى آيند، تهيه شد. اين 
مجموعه شامل 55 رده سلولى شناسنامه دار است كه با ثبت و ارائه 
عكس  و مشخصات حيوان در دسترس محققين قرار داده شده است. 
همچنين رده هاى سلولى از  برخى حيوانات وحشى و اهلى ديگر كه در 
معرض انقراض هستند نيز تهيه و به مجموعه هاى قبلى افزوده شدند.

خدمات آموزشي خدمات آموزشي . . 33
بانك  و  كشت  به  مربوط  تخصصى  كارگاه  هفت   ،1393 سال  در 
شد  برگزار  آزمايشگاهى  حيوانات  نيز  و  مايكوپالسما  و  سلول 
هاى  دوره  در  نفر   5 همچنين  كردند.  شركت  آنها  در  نفر   61 كه 
نمودند. آموزى  فن  بانك  اين  در  پيشرفته)  و  (مبانى  سلولى  كشت 

 
عرضه رده هاى سلولى مورد درخواست محققين كشورعرضه رده هاى سلولى مورد درخواست محققين كشور. . 44

عرضه رده هاي سلولي كه از تنها 15 مورد در سال 1390 به 70 مورد در 
سال 1391 افزايش يافته بود و در سال 1392  نيز ،عليرغم عدم افزايش 
محسوس رده هاى سلولى تحقيقاتى بدليل كمبود بودجه، عرضه رده 
هاى سلولى به 98 مورد افزايش يافته بود. در سال 1393 عليرغم 
تداوم كاهش بودجه ها اين مقدار به 120 رده افزايش يافت( نمودار 1)

افزايش تعداد نمونه ها ى ذخيره شده در بانك افزايش تعداد نمونه ها ى ذخيره شده در بانك . . 55
با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، عليرغم كاهش شديد بودجه 
، افزايش تعداد رده هاي سلولي بانك در سال 1391 تا 1393 نسبت 
به سالهاى قبل تفاوت چشمگيري داشته است. طى سال 93 ، 286 

رده سلولى ذخيره شد كه تا پايان سال در مجموع 5525 ويال از 786 
رده به همراه 280 نمونه بافت در ذخاير بانك سلولى ثبت و نگهدارى    

مى شود. 

راه اندازى روش و خدمات دستكارى ژنتيكى سلولهاراه اندازى روش و خدمات دستكارى ژنتيكى سلولها:. . 66
 دستكارى ژنتيكى سلولها و توليد سلول هاى تراريخت در بسيارى از 
مطالعات زيست پزشكى و توليد محصوالت زيست فنآورى كاربرد دارد . 
توليد سلول هاى ناميرا شده، سلول هايى با ژنهايى كه بيان آنها متوقف يا 
افزايش يافته است و سلول هايى كه مولكول سبز درخشان در آنها توليد 
مى شود ،كه در تحقيقات بسيارى مورد استفاده دارند، از اين جمله اند.

      
فهرست فعاليت هاى بانك و خدمات آنفهرست فعاليت هاى بانك و خدمات آن* * 

ذخيره و بانك سلول: رده هاى سلولى انسانى و جانورى تحقيقاتى. 1
پذيرش درخواست رده هاى سلولى از سوى محققين و تهيه آن . 2

از بانك هاى معتبر خارجى
پذيرش و ذخيره رده هاى سلولى اهدايى در اختيار يا توليد شده . 3

توسط محققين: عالوه بر نگهدارى بهينه رده هاى سلولى اهدايى براى 
محققين  نيازهاى  تأمين  براى  منبعى  ها  رده  اين  كننده،  اهدا  خود 

ديگر نيز خواهند بود.

سال 90 سال 91سال 92سال 93

15

120

98

70

مقايسه ميزان عرضه رده هاى سلولى 
از سال از سال 9090 تا  تا 9393
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نمودار1: مقايسه ميزان عرضه رده هاى سلولى از سال 90 تا 93
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سفارش داده شده توليد شده جديد

تهيه رده هاى سلولى از سال تهيه رده هاى سلولى از سال 8989 تا سال  تا سال 9393

نمودار2: مقايسه نتايج فعاليتهاي بانك سلولهاى انسانى و جانورى در زمينه تهيه رده هاى 

سلولى در سالهاى 1389 تا 1393
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ذخيره و بانك سلول هاى لنفوسيت B انسانى ترانسفورم شده با . 4

ويروس اپشتين بار براى مطالعات ژنتيكى
كنترل كيفى رده هاى سلولى انسانى با آناليز STR براى اثبات . 5

هويت رده سلولى (تشخيص اختالط رده هاى سلولى يا اشتباه گرفتن 
آنها)

كنترل رده هاى سلولى براى تعيين گونه جانورى رده سلولى با . 6
مى  انجام  گونه   18 براى  آزمايش  اين  حاضر  حال  در   :PCR روش 

پذيرد.
با . 7 مورد  اين  مايكوپالسما:  به  سلولى  هاى  رده  آلودگى  تشخيص 

سه روش رنگ آميزى DNA، كشت مستقيم در محيط ميكروبى و 
Multiplex PCR انجام مى پذيرد.

تكثير و توزيع رده هاى سلولى شناسنامه دار و با كيفيت. 8
9 .MTT خدمات بررسى سيتوتوكسيتى مواد با آزمايش

خدمات عكاسى با ميكروسكوپ فلورسانت براى نمونه هاى روى . 10
الم و ظرف كشت 

11 . CMV, EBV, بررسى آلودگى رده هاى سلولى به ويروس هاى
HCV, HBV, HIV

بررسى و ارائه نتايج مشخصات رشد رده هاى سلولى. 12
تهيه شناسنامه استاندارد رده هاى سلولى. 13
كشت و احياء رده هاى سلولى سخت كشت مورد نياز محققين. 14
كشت بدون سرم رده هاى سلولى مورد نياز محققين. 15
عادت دهى رده هاى سلولى به محيط هاى جديد، طبق درخواست . 16

و نياز محققين
ناميرا سازى لنفوسيت هاى B انسانى و توليد رده هاى . 17

لنفوبالستوئيد
تهيه رده هاى سلولى فيبروبالست. 18
ارائه خدمات مشاوره و آموزش در مورد كشت سلول، اتاق كشت . 19

و بانك سلول و تكنيك هاي مربوط
تهيه كشت هاي سلولي آماده آزمايش طبق تقاضا. 20
21 .Real Time PCR خدمات دستگاه
تهيه و عرضه مواد و محصوالت مرتبط با خدمات و فعاليتهاي . 22

بانك سلول به صورت محدود  نظير كنترل مثبت شناسايي 
مايكوپالسما، محلول ويروسي براي ناميراسازي لنفوسيتهاي B و ...

تهيه و استخراج DNA و  RNA از انواع نمونه هاي زيستي . 23
حيواني و انساني

تهيه و عرضه DNA از رده هاي سلولي عرضه شده توسط بانك. 24
خدمات پذيرش و نگهداري رده هاي سلولي ( صندوق امانات . 25

سلولي)
خدمات پذيرش و نگهداري بانك هاي سلولي با شرايط خاص. 26
بررسي آلودگي باكتري و قارچ رده هاي سلولي. 27
تهيه مايع رويى كشت هاى سلولى. 28
ارائه گواهى كيفيت رده سلولى. 29
كنترل كيفى، ذخيره و  معرفى و عرضه ى رده هاى سلولى . 30

توليد شده توسط محققين كشور
مشاوره و كمك در اجراى پروژه هاى تحقيقاتى، دانشجويى و . 31

دانش آموزى مرتبط با تخصص و امكانات بانك سلولى
دستكارى ژنتيكى سلول ها. 32
ناميرا سازى سلول هاى جدا شده از بافت با بهره گيرى از ژن . 33

hTERT
34 . GFP، ايجاد رده هاى سلولى نوتركيب با توانايى توليد پروتئين

(GFP positive cell lines
بهره گيرى از تكنيك هاى مولكولى براى Knock down  يا . 35

Over-Express كردن ژن ها در رده هاى سلولى و ايجاد رده 
هاى نوتركيب.

فهرست مجموعه هاي سلولي موجود در بانك فهرست مجموعه هاي سلولي موجود در بانك * * 
سلولي به تفكيك كاربرد و نوع رده سلوليسلولي به تفكيك كاربرد و نوع رده سلولي

مجموعه رده هاي سلولي مربوط به تحقيقات سرطان. 1
مجموعه رده هاي سلولي فيبروبالستي. 2
مجموعه رده هاي سلولي انساني. 3
مجموعه رده هاي سلولي جانوري. 4
مجموعه رده هاى سلولى از جانوران بومى در معرض انقراض . 5

ايران
مجموعه رده هاى سلولى بز مرخز •
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مجموعه رده هاى سلولى اسبچه خزرى  •
مجموعه رده هاى سلولى گاو سيستانى •
مجموعه رده هاى سلولى شتر دوكوهانه •
مجموعه رده هاى سلولى حيوانات وحشى •
مجموعه رده هاى سلولى حيوانات اهلى متفرقه •

مجموعه رده هاى سلولى موشى. 6
مجموعه رده هاى سلولى از ديگر جانوران. 7
مجموعه هاى رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي( ناميراشده با . 8

ويروسEBV) از نمونه هاي تصادفي از جمعيت ايران
(مجموعه رده هاى سلولى از اقوام مختلف ايرانى). 9

مجموعه رده هاي سلولي بيماري ها ى ژنتيكى. 10
مجموعه رده هاي سلولي بنيادي. 11
مجموعه رده هاى سلولى كشت اوليه . 12
مجموعه رده هاى سلولى دهان و دندان. 13
14 .hTERT مجموعه رده هاى سلولى ناميرا شده با
مجموعه رده هاى سلولى مورد استفاده در توليدات زيست . 15

فناورى
16 .(Feeder) مجموعه رده هاى سلولى كمكى
مجموعه بافت مربوط به بيماران جراحي شده با تشخيص . 17

سرطان دستگاه گوارش، بيمارستان فيروزگر 
همچنين مجموعه DNA و نيز بافت اوليه رده ها ى توليدى . 18

در خود بانك كه مربوط به كنترل كيفى رده هاى سلولى است در 
بانك ذخيره شده است.

 آزمايشگاه ها   آزمايشگاه ها  * * 
در  زيستي  هاي  نمونه  توليد  يا  استخراج  ورود،  ي  چرخه  معموال 
رده  شود.  مي  آغاز  قرنطينه  سلولي  كشت  آزمايشگاه  از  سلولي  بانك 
شده  تكثير  آزمايشگاه  اين  در  اهدايي  يا  شده  خريداري  سلولي  هاي 
مولكولي  آزمايشگاههاي  به  كيفي  كنترل  براي  آنها  از  هايي  نمونه  و 
شود.  مي  فرستاده  ميكروبي  كيفي  كنترل  آزمايشگاه  و  بيوشيمي  و 
سلول  استخراج  براي  شده  آوري  جمع  زيستي  هاي  نمونه  همچنين 
يا تهيه ي رده هاي سلولي نيز در آزمايشگاه كشت سلولي قرنطينه 
آلودگي  عدم  اثبات  شامل  كيفي  كنترل  فرآيند  شوند.  مي  پردازش 
هويت تاييد  و  قارچ)  و  ،باكتري  مايكوپالسما،  (ويروس،  ميكروبي 

(اثبات عدم اختالط رده هاي سلولي و يا شناسايي رده سلولي صحيح) 
و نيز قابليت تكثير مجدد و قدرت حيات آنها در شرايط انجماد است. 
آزمايشگاه  در  سلولي  هاي  رده  مناسب،  كيفيت  از  اطمينان  از  پس 
مايع نيتروژن  بخار  فاز  شرايط  در  و  شده  تكثير  اصلي  سلولي  كشت 

 (دماي C° 196-) تهيه مي گردد. براي اطمينان بر روي اين نمونه ها
توليد  براي  اوقات  پذيرد.گاهي  مي  انجام  كيفي  كنترل  آزمايشهاي  نيز 
رده هاي سلولي پايا، كاربرد ويروس ها يا ناقل هاي ويروسي الزامي است 
پذيرد. مي  انجام   ناميراسازي  سلولي  كشت  آزمايشگاه  در  امر  اين  كه 

اهم وظايف ، كاربرد ها و امور انجام شده در آزمايشگاههاي بانك اهم وظايف ، كاربرد ها و امور انجام شده در آزمايشگاههاي بانك 
سلولي در سال سلولي در سال 13931393 به شرح زير بوده است: به شرح زير بوده است:

آزمايشگاه كشت اصلى:آزمايشگاه كشت اصلى:. . 11
دفريز و آماده سازى رده هاى سلولى براى خدمات فروش. 1
كنترل كيفى بعد از فريز رده هاى سلولى. 2
تكثير رده هاي سلولي در مراحل مختلف براي ذخيره و تهيه . 3

نمونه براي كنترل كيفي 
آماده سازى نمونه هاى سلولى براى بررسى كاريوتايپ و برگزارى . 4

كارگاه ها

آزمايشگاه كشت قرنطينهآزمايشگاه كشت قرنطينه. . 22

بررسى پاساژپذيرى سلول هاى ماهى، طرح توليد رده هاى . 1
سلولى ماهى آزاد خزر، در طول سال

انجام خدمات بررسى آلودگى مايكوپالسمايى با رنگ آميزى . 2
 DNA

پايش ميكروبى دستگاه ها . 3
كشت اوليه از 2 نمونه پرده آمينيون، 1 نمونه بند ناف و يك . 4

نمونه تومور حفره دهان، قسمتهاى مختلف نمونه ماهى قرمز، 55 
نمونه پوست گاو سيستانى ، 6 نمونه پوست گوسفند بلوچى،  نمونه 

هاى سرطان پستان
دفريز 35 رده سلولى   و پاساژ و فريز 21 رده سلولى. 5
6 .SF9 و CHO-K1   كردن سلول  Serum free   
آموزش  سيتوژنتيك و كشت سلول. 7
دريافت و كشت سلولهاى اهدايى و خريدارى شده. 8
9 . MTT بررسى اثر سميت مواد بر روى سلول ها بوسيله
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تعيين هويت سلول هاى بنيادى پالپ دندان . 10
راه اندازى آزمايش هاى بررسى ژنوتوكسيسيتى. 11
كنترل كيفي مواد مانند رسم منحني رشد براي مقايسه . 12

FBS خريداري شده
رسم منحني رشد براي تهيه شناسنامه سلولي. 13
آموزش و تمرين كارشناسان جديد. 14

آزمايشگاه مولكولى. . 33

استخراج DNA  از خون . 1
استخراج DNA از سلول . 2
3 . PCR كنترل كيفى، تشخيص آلودگي مايكوپالسما به روش
تاييد هويت، بررسي افتراق بين گونه اي رده هاي سلولي به . 4

 PCR Multiplex  روش
5 .   STR بررسي افتراق درون گونه اي به روش
بررسي آلودگي ويروسي نمونه هاي خوني . 6
7 .   PCR خدمات بررسي افتراق گونه اي رده هاي سلولي به روش

 Multiplex
8 . Multiplex خدمات تشخيص آلودگي مايكوپالسما به روش

 PCR
خدمات تشخيص آلودگي مايكوپالسما به روش هوخست . 9

برگزاري كارگاه كشت سلولي مراحل شمارش و ساخت . 10
محيط كشت 

برگزاري دوره فن آموزي كشت سلولي . 11
برگزاري كارگاه سايتوژنتيك بالينى . 12
دوره فن آموزى سايتوژنتيك 2 دوره . 13
دوره فن آموزى استخراج DNA , RNA از نمونه هاى . 14

مختلف زيستى و غذايى انسانى و جانورى 
15 .  MTTدوره فن آموزى
كارگاه روش هاى تشخيص آلودگى به مايكوپالسما . 16
انجام واكنشهاى RAPD- PCR با 6 پرايمر و بهينه . 17

سازي  واكنش ها براى اين پرايمرها ي مورد استفاده  درپايان 

نامه دانشجويي با عنوان: جداسازى، شناسائى و تعيين توالى، 
ماركرهاى ميكروساتاليت(STR) از ژنوم شتر دوكوهانه

انجام پايان نامه دانشجويى بر روى بررسى كاريوتايپ رده . 18
هاى سلولى شتر دو كوهانه و بز مرخز و افتراق درون گونه اى 

اسبچه خزر
راه اندازي روشهاي مولكولي مورد نياز در بانك. 19
مراحل آماده سازى و پردازش نمونه ها براى آزمايشگاه . 20

Real time PCR

آزمايشگاه تهيه مواد آزمايشگاه تهيه مواد . . 44
كليه امور مربوط به ساخت محلول ها و محيط هاى كشت و . 1

نگهداري مواد آزمايشگاهي در دماي اتاق و يخچال
 آموزش بسته بندى استريليزاسيون و ساخت محيط ها به فن . 2

آموزان
 بخشي از تشخيص آلودگى نمونه به مايكوپالسما با روش رنگ . 3

DNA آميزى
بسته بندى وسايل مورد نياز همه آزمايشگاه ها براى . 4

استريليزاسيون
 استخراج RNA و تهيه مخلوطهاى PCR براى كليه فعاليت . 5

هاى مرتبط بانك
 خدمات خوانش OD نمونه ها با استفاده از دستگاه نانودراپ. 6

آزمايشگاه كشت آموزشى و دانشجويىآزمايشگاه كشت آموزشى و دانشجويى. . 55

  برگزاري بخش عملي كارگاه هاي آموزشي كشت سلولي و     . 1
فن آموزان

تهيه محيط كشت مايكوپالسما ، باكترى و قارچ و بلد آگار . 2
انجام بخشي از آزمايش هاى سيتوژنتيك . 3
آموزش سيتوژنتيك و كشت سلولى به دانشجويان و انجام . 4

پايان نامه دانشجويى 
5 . MTT  انجام بخشى از امور خدمات
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آزمايشگاه كنترل كيفى ميكروبى و مايكوپالسماآزمايشگاه كنترل كيفى ميكروبى و مايكوپالسما. . 88

بررسى عدم آلودگى باكترى و قارچى به روش كشت ميكروبى . 1
انجام پايش ميكروبى محيطى دوره اى ( دستگاه ها). 2
تشخيص آلودگى مايكوپالسما به روش كشت ميكروبى. 3
تكثير محدود ميكروب ها در مواقع لزوم براي راه اندازي آزمايشها . 4

و ...
برگزاري كارگاه و آموزش فن آموز و اعضا جديد مركز. 5
خدمات خارج از مركز تشخيص آلودگى ميكربى به روش كشت . 6

ميكروبى  قارچى و باكترى
خدمات خارج از مركز تشخيص آلودگى مايكوپالسما به روش . 7

كشت مستقيم مايكوپالسما 

99 . .    Real Time PCRReal Time PCR آزمايشگاه آزمايشگاه

برگزارى دوره هاى فن آموزى و كارگاه هاى آموزشى    . 1
پذيرش و انجام مطالعات نرم افزارى و آزمايشگاهى پروژه هاى . 2

تحقيقاتى و پژوهشى بروى نمونه هاى بافتى ماهى خاويارى 
خزر، نمونه هاى بافت دندان، نمونه هاى بافت سرطانى و نرمال 

مغز موش صحرايى، ، رده هاى سلولى ناميراشده با پالسميدهاى 
MCF- 7و رده هاى سلولى سرطان سينه hTERT,TP53

MAD 231,(شامل: طراحى پرايمر، استخراج RNA، سنتز

6 .        C  انجام مراحل اوليه كلونينگ فاكتور
7 .  Real Time PCR  انجام بخشى از خدمات
كشت و پايش سلول هاى ماهى . 8

آزمايشگاه ناميراسازى:آزمايشگاه ناميراسازى:. . 66
توليد رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي از نمونه هاي خون افراد . 7

متعلق به ن ژادهاي مختلف ايراني
توليد رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي از نمونه هاي خون افراد . 8

مبتال به بيماريهاي مختلف
كشت و پاساژ و فريز رده هاي توليد شده و ذخيره سلول ها در . 9

تانك ازت و تهيه نمونه هاي آنها براي كنترل كيفي
دفريز و كشت رده هاي لنفوبالستوئيدي براي ارائه به مشتريان. 10
كنترل كيفي بعد از فريز رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي آموزش . 11

فن آموز
تهيه سوپ ويروسي و تكثير رده مولد ويروسEBV  براي . 12

خدمات
بخشي از تهيه كاريوتايپ رده هاي لنفوبالستوئيدي. 13
بخشى از توليد رده هاى تراريخت. 14
تعداد نمونه هاى خون تحويل داده شده به آزمايشگاه در سال 93  . 15

240 نمونه
تعداد رده هاى توليد شده در سال با استفاده از نمونه ها ى تازه و . 16

منجمد در سال 93: 246 رده

بخش ذخاير نگهداري سلول ها در شرايط انجماد:بخش ذخاير نگهداري سلول ها در شرايط انجماد:. . 77

ذخيره  و ثبت رده هاي سلولي  در شرايط انجماد(انتقال و ذخيره . 1
1184 ويال از 286 رده سلولى به تانك نيتروژن)

ارائه رده هاى سلولى براى فروش، كنترل كيفى بعد از فريز و . 2
خدمات و آزمايشهاى ديگر بانك

آموزش فن آموز. 3
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    cDNA، انجام آزمون Real-Time PCR و تحليل نتايج حاصل)
انجام فرآيند استخراج RNA  از نمونه هاى بافت و سلول.. 3
انجام فرآيند سنتز cDNA از نمونه هاى RNA استخراج شده . 4

از نمونه هاى بافت و سلول.
انجام سنجش غلظت نمونه هاى ريبونوكلئيك اسيد و دزاكسى . 5

ريبونوكلئيك اسيد به روش چگالى سنجى نور.
انجام  آزمون PCR ،براى بررسى بيان ژن.. 6
انجام آزمون Real Time PCR ، براى نمونه هاى cDNA و . 7

آناليز نتايج حاصل
8 .iNOS , COX-2   طراحى پرايمرهاى

آزمايشگاه نوتركيبآزمايشگاه نوتركيب. . 1010

 آزمايشگاه بيوشيمى آزمايشگاه بيوشيمى. . 1111
راه اندازى اين آزمايشگاه در سال 93 صورت گرفته است. بخشى از امور 
مربوط به تكثير باكترى براى كلونينگ ژن و آموزشهاى مربوط در اين 

آزمايشگاه صورت مى پذيرد.

روش هاى جديد راه اندازى شده يا در حال راه روش هاى جديد راه اندازى شده يا در حال راه * * 
اندازى بانك سلولى در سال اندازى بانك سلولى در سال 13931393  

يف
كاربردنام روشرد

1

ناميرا سازى سلولهاى 
جدا شده از بافت 

با بهره گيرى از ژن 
p/53 وياhTERT

در اين روش رده هاى سلولى ايجاد 
مى گردد كه عالوه بر پايدارى 

ويژگى هاى فيزيولوژيك سلول ، 
توانايى كشت و تكثير نامحدود در 
شرايط آزمايشگاهى را نيز خواهند 
داشت. اين رده هاى سلولى ناميرا 
شده بطور گسترده در تحقيقات 
مختلف مورد استفاده قرار مى 

گيرند.
كشت اوليه سلول 2

هاى سرطانى با 
منشاء اپيتليالى

براى ايجاد رده هاى سلولى 
سرطانى در بانك سلولى است و 
كاربرد هاى مختلفى در تحقيقات 

زيست-پزشكى دارد.
راه اندازي شناسايي 3

آلودگي به ويروس 
BVDV  با روش 

مولكولي

شناسايى ويروس BVDV در 
نمونه هاى كشت سلول

راه اندازي روش  4
افتراق درون گونه اي 
رده هاي سلولي شتر 
دوكوهانه به روش 

مولكولي

به دليل تهيه مجموعه سلولهاي 
شتر هاي دوكوهانه نياز به تاييد 

هويت رده هاي سلولي شتر و اثبات 
عدم اختالط آنها وجود دارد. اين 

مورد با شناسايى ماركرهاى ژنتيكى 
خاص امكانپذير است.

يف
كاربردنام روشرد

5

توليد رده ها ى 
سلولى با رنگ سبز 
(+GFP)فلورسانت

رده هاى سلولى كه با اين روش 
توانايى توليد پروتئين فلورسنت را 
كسب كرده اند، بطور گسترده در 

تحقيقات استفاده مى شوند. قابليت 
مشاهده، رديابى و تفكيك سلولهاى 
مورد نظر از ساير سلولها در شرايط 
In vivo و In vitro  هم بصورت 
كيفى و هم كمى( به روش شمارش 
سلولى) ، ابزارى ساده در بسيارى از 

تحقيقات به حساب مى آيد.
6

بهره گيرى از تكنيك 
هاى مولكولى براى 

Knock down  يا 
 Over-Express
كردن ژن ها در رده 
هاى سلولى و ايجاد 
رده هاى نوتركيب.

در اين روش، رده هاى سلولى 
نوتركيبى ايجاد مى گردند كه  بيان 
ژن مورد نظر در آنها دچار كاهش يا 
افزايش شده است. رده هاى سلولى 
تغيير يافته را مى توان در تحقيقات  

مختلف سلولى مانند: بررسى اثر 
داروها، مشاهده مورفولوژى سلول 

پس از ايجاد تغيير  و بررسى 
مسيرهاى پيام رسانى مورد استفاده 

قرار داد.
ايمونوهيستوشيمى و 7

ايمونوفلورسانس
براى تاييد هويت  رده هاى سلولى 

و تشخيص انواع مولكول ها در 
سلول ها كاربرد دارد.

8
جدا سازى سلولهاى 
مزانشيمى از بافتهاى 

مختلف

بدليل كاربرد فراوان رده هاى 
سلولى بنيادى مزانشيمى و تقاضاى 
فراوان، معمول سازى جداسازى و 
تهيه رده هاى سلولى براى بانك 

سلولى الزامى است
بسته روشهاى تاييد 9

هويت رده هاى 
مزانشيمى

اثبات قابليت تمايز به انواع سلولها و 
بررسى ماركرهاى سطحى

10
راه اندازى روشهاى 

بررسى آپوپتوز

بررسى مرگ برنامه ريزى شده در 
سلول در مطالعات مختلف زيست 
پزشكى كاربرد و تقاضاى زيادى 

دارد
بررسى كاريو تايپ 11

حيوانات
بررسى بندينگ براى سلولهاى گونه 

هاى موجود در بانك
12

Comet بررسى ميزان اثر سميت ژنتيكى سنجش
DNA مواد بر روى شكستن

سنجش 13
 Chromosomal

Aberration
بررسى ميزان تغييرات كروموزومى 

در اثر سميت ژنتيكى مواد
سنجش 14

Micronucleus
بررسى ميزان تغييرات كروموزومى 

در اثر سميت ژنتيكى مواد

15
Ame’s بررسى ميزان سميت ژنتيكى با آزمون

سنجش ميزان جهش در باكترى
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    خدمات تخصصىخدمات تخصصى* * 

يف
تعداد نام خدمترد

نمونه
ارائه  و فروش رده هاى سلولى1

REAL TIME PCR 67انجام خدمت

شناسايى 16STR  اختصاصى انسانى با استفاده از 3
Gene Analyzer  43دستگاه

4MTT 15سنجش سميت مواد با استفاده از
5آزمايش هاى تشخيص ويروس5

تشخيص گونه هاى جانورى و سلولى به روش 6
Multiplex PCR3

5انجام خدمات ميكروسكوپ فلورسنت7

تشخيص آلودگى به مايكوپالسما با استفاده از روش 8
4كشت مستقيم

1كنترل داخلى جهت بررسى آلودگى به مايكوپالسما9

تشخيص آلودگى به مايكوپالسما با روش رنگ 10
DNA 2آميزى

تشخيص آلودگى باكتريايى و قارچى رده هاى 11
2سلولى

تشخيص آلودگى نمونه هاى كشت سلولى به 12
(PCR)4مايكوپالسما به روش  هاى مختلف

1اجراى پروژه دانش آموزى13

    خدمات آموزشىخدمات آموزشى* * 
در سال 93 در مجموع ، 129 نفر در كارگاهها و دوره هاى فن 

آموزى بانك سلولى به شرح زير شركت نموده و از خدمات مشاوره 
اى پس از آن نيز بهره بردند.

يف
نام كارگاه يا دوره فن آموزىرد

تعداد 
دفعات 
برگزار 
شده

تعداد 
فراگير

كارگاه مبانى كشت سلول هاى انسانى و 1
532جانورى

2Real time PCR 528كارگاه تكنيك هاى

15كارگاه سايتوژنتيك بالينى3

610دوره فن آموزى مبانى كشت سلول4

يف
نام كارگاه يا دوره فن آموزىرد

تعداد 
دفعات 
برگزار 
شده

تعداد 
فراگير

23دوره فن آموزى سايتوژنتيك5

6PCR   Real time45دوره فن آموزى

7
دوره فن آموزى استخراج DNA , RNAاز 
نمونه هاى مختلف زيستى و غذايى انسانى 

و جانورى
33

دوره فن آموزى MTT   بر روى سلول 8
11هاى لثه

دوره فن اموزى جدا سازى سلول ها به 9
11روش مغناطيسى

210دوره دانش اموزى كلونينگ10

كارگاه شناخت پزشكى انرژى بر مبناى 11
113ذهن سلولها

كارگاه روش هاى تشخيص آلودگى به 12
18مايكوپالسما

  
طرح هاى دردست اجرا و خاتمه يافته بانك در طرح هاى دردست اجرا و خاتمه يافته بانك در   **

سال سال 9393

11-تهيه سلول هاى فيبروبالست دام هاى بومى در خطر انقراض -تهيه سلول هاى فيبروبالست دام هاى بومى در خطر انقراض 
به منظور حفظ ذخاير ژنتيكى دام در كشوربه منظور حفظ ذخاير ژنتيكى دام در كشور

هرگونه  براي  كالن  طرح  اين   ، نياز  مورد  كالن  بودجه  به  توجه  با 
جانوري به طور جداگانه تامين بودجه و اجرا مي گردد. تاكنون سه 

مجموعه سلولى در قالب سه طرح تهيه شده است.
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دو جنس مختلف از روشى براى حفظ ذخاير ژنتيكى است.

و  تهديد  معرض  در  جانورى  هاى  نمونه  و   تهديد  معرض  در  جانورى  هاى  نمونه   DNADNA 66--باركدينگ باركدينگ 
استراتژيك ايران: راهكار نوين مولكولى براى شناسايى و مديريت  استراتژيك ايران: راهكار نوين مولكولى براى شناسايى و مديريت  

و ثبت ذخاير ژنتيكى كشورو ثبت ذخاير ژنتيكى كشور
جديد  ابزاري    DNA barcoding يا   DNA گذاري  شناسه  خط 
پژوهشهاي  در  موجودات  شده  حفاظت   DNA براساس  جذاب  و 
تاكسونومي است. اين روش در سالهاى 2002-2003 مطرح شده و به 
سرعت به عنوان ابزارى استاندارد و جهانى براى شناسايى گونه هاى 
مختلف موجود در تنوع زيستى تبديل شد.  خط شناسه DNA و يا 
يك باركد DNA يك توالي بسيار كوتاه استاندارد از يك ژن كامًال 
شناخته شده است.  به كمك اين توالي DNA ميتوان پي برد كه هر 

جانور، گياه يا قارچ به چه گونه اي تعلق دارد.

حال * *  در  يا  اجراشده  دانشجويى  هاى  حال پروژه  در  يا  اجراشده  دانشجويى  هاى  پروژه 
اجرا              در سال اجرا              در سال 9393

يف
مقطع عنوان پايان نامهرد

تحصيلى

بررسي اثر كروسين، كروستين و 1
پيكروكروسين بر مسير انتقال عالئم    

PI3-Kinase/Akt در سلول هاي 
پرايمري سرطاني پستان انسان

دكتراى 
تخصصى

جداسازى، شناسائى و تعيين توالى، 2
ماركرهاى ميكروساتاليت(STR) از ژنوم 

شتر دوكوهانه

كارشناسى 
ارشد

بررسى تاثيراسانس گياه آرتميزيا 3
   (Artemisia Fragrans)  فراگرانس

برميزان بيان  mRNA  ژن هاى نيتريك 
 اكسيد سنتازالقائى وسيكلواكسيژناز 

2 درسلول هاى ماكروفاژ موشى 
RAW264.7 

كارشناسى 
ارشد

22-ايجاد ذخيره سلول هاي ناميراي جمعيت هاي ايران:-ايجاد ذخيره سلول هاي ناميراي جمعيت هاي ايران:
به  توجه  با  كه  است  بوده  ساله  پنج  طرح  اين  اجرايي  زماني  دوره 
محدوديت بودجه، امكانات آزمايشگاهي ، نيروي انساني و تهيه نمونه 

، تاكنون 30 درصد اهداف بر آورده شده است.

33-تهيه مجموعه سلولهاى بنيادى پالپ دندان با كاربرد در -تهيه مجموعه سلولهاى بنيادى پالپ دندان با كاربرد در 
تحقيقات:تحقيقات:

نوع ديگري از سلولهاي بنيادي بالغ كه در بدن انسان وجود دارد و 
مي تواند در آينده در  طب ترميمى مورد استفاده قرار گيرد، سلولهاي 
بنيادي پالپ دندان انسان است. با توجه به نياز جامعه علمى كشور به 
رده هاى آماده و شناسنامه دار سلولهاى بنيادى دندان و در دسترس 
نبودن آن از منابع خارجى و با توجه به اهميت روز افزون كاربردها 
 ، ترميمى  طب  و  بيماريها  درمان  در  بنيادى  سلولهاى  تحقيقات  و 
انتقال  و  مربوط  تحقيقات  تسريع  و  توسعه  امكان  طرح  اين  انجام  با 
آن به درمان در زمينه پژوهشهاى مربوط به دندانپزشكى، اورتوپدى، 
نورولوژى و .. بوجود مى آيد. جدا كردن سلول هاي بنيادي از پالپ 
دندان انسان كمك زيادي به درك بيولوژي اين بافت منحصر به فرد 

ميكند.

44-راه اندازى بانك رده هاي سلولي ناميراى بيمارى هاى -راه اندازى بانك رده هاي سلولي ناميراى بيمارى هاى 
ژنتيكي در جمعيت ايرانژنتيكي در جمعيت ايران

مختلف  ژنتيكى  بيماريهاى  درمان  و  بررسى  براى  اساسى  نياز  پيش 
توالى  در  تغييرات  مطالعه  اول  گام  در  سرطانى  تومورهاى  و  انسان 
DNA  ژنهاى مرتبط و بررسى عملكرد آنها مى باشد. براى بررسى 
تغييرات در توالى يك ژن مرتبط با يك بيمارى خاص الزم است كه 
DNA ژنومى افراد در دسترس باشد كه اين امر با راه اندازى بانك 
DNA حاصل از افراد بيمار فراهم خواهد شد. دوره زماني اجرايي 
مرحله اول اين طرح سه ساله  و براى تهيه 100 رده سلولى بوده است 
كه با گذشت كمتر از يك سال از شروع طرح، تاكنون 100 درصد 

بخش عملى آن محقق شده است. 

55-ايجاد رده سلولى گاو سيستانى به منظور حفظ و ثبت ذخائر -ايجاد رده سلولى گاو سيستانى به منظور حفظ و ثبت ذخائر 
ژنتيكى جانورى كشورژنتيكى جانورى كشور

 در كشور ايران تنوع ژنتيكى دام هاى اهلى ، يك سرمايه ملى بسيار 
گرانبها است كه به داليل متعددى بعضى از آنها در معرض انقراض 
و  بلوچستان  و  سيستان  مناطق  بومى  سيستانى  گاو  اند.  گرفته  قرار 
است،  انقراض  معرض  در  حيوانات  از  و  بوده  آن  اطراف  شهرستان 
دست يابى و ذخيره سازى (cryo-conservation ) الين سلولهاى 
فيبروبالست اين حيوانات با در نظر گرفتن اندازه موثر از نمونه هاى از 
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يف
مقطع عنوان پايان نامهرد

تحصيلى

بررسى خصوصيات ژنتيكى اسب كاسپين 4
ايرانى با استفاده از نشانگرهاى ريز ماهواره

كارشناسى 
ارشد

تهيه نمونه هاى سلول هاى بنيادى از پرده 5
آمنيون

دكتراى 
تخصصى

كارشناسى بررسى سايتوژنتيك بز مرخز6
ارشد

كارشناسى بررسى سايتوژنتيك شتردوكوهانه7
ارشد

انتشاراتانتشارات* * 
11- فصل كتاب: - فصل كتاب: 

Newsha Haghparast , Mohammad Newsha Haghparast , Mohammad 
Pakzad, Parvaneh Farzaneh , Marzieh Pakzad, Parvaneh Farzaneh , Marzieh 
 Ebrahimi , Vahid Hajihosseini,Mahdi  Ebrahimi , Vahid Hajihosseini,Mahdi 
Tondar , and Hossein Baharvand, Tondar , and Hossein Baharvand, 
Stem  Cell Banking in Iran In: Stem cell Stem  Cell Banking in Iran In: Stem cell 
banking, 2014, pp.123-141; Springer banking, 2014, pp.123-141; Springer 
 Science+Business Media New York Science+Business Media New York

22- مقاالت پذيرفته شده  در كنگره هاى بين المللى:- مقاالت پذيرفته شده  در كنگره هاى بين المللى:

يف
نام رد

كنگره يا 
همايش

نوع 
مكان عنوانارائه 

برگزارى
تاريخ 
برگزارى

1
دوازدهمين 
كنگره بين 

المللى 
ايمونولوژى

سخنرانى

 Establishment
 and
 preservation
 of immortal
 lymphoblastoid
 cell lines as a
 promising in
 vitro  model
system

مركز 
همايشهاى 
برج ميالد

9 الى 11
 ارديبهشت 

93

2
دوازدهمين 
كنگره بين 

المللى 
ايمونولوژى

پوستر

 Cytokines
 liberated of T&
 Fibrobelast and
 Endothelial
 Cells induced
 Maturation
Dendritic cells

مركز 
همايشهاى 
برج ميالد

9 الى 11 
ارديبهشت 

 93

يف
نام رد

كنگره يا 
همايش

نوع 
مكان عنوانارائه 

برگزارى
تاريخ 
برگزارى

3
اولين كنگره 
بين المللى 
ژنتيك ايران

پوستر

 Establishment
 of Immortal
 lymphoblastoid
 Cell Lines for
 Preservation
 of Xeroderma
  pigmentosum
Genetic Source

مركز 
همايش 
هاى بين 
المللى 
دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

3 الى 5  
خرداد   93

4
اولين كنگره 
بين المللى 
ژنتيك ايران

پوستر
بررسى و مقايسه 

روشهاى حفاظت از 
ذخاير ژنتيكى شتر 

دوكوهانه

مركز 
همايش 
هاى بين 
المللى 
دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

3 الى 5 
خرداد  93

5
اولين كنگره 
بين المللى 
ژنتيك ايران

سخنرانى 
- پوستر

  ايجاد كلكسيون  
 سلولى پايدار و 

تمام نشدنى   از شتر 
دوكوهانه به منظور 

حفاظت از ذخاير 
ژنتيكى كشور  

مركز 
همايش 
هاى بين 
المللى 
دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

3 الى 5 
خرداد  93

6
اولين كنگره 
بين المللى 
ژنتيك ايران

پوستر

ايجاد رده سلولى و 
بانك ژنى بز مرخز 
به منظور حفظ و 

ثبت ذخاير ژنتيكى 
جانورى كشور

مركز 
همايش 
هاى بين 
المللى 
دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

3 الى 5 
خرداد  93

7
اولين كنگره 
بين المللى 
ژنتيك ايران

پوستر
توسعه مطالعات 

ژنتيك اپيدميولوژى با 
دستيابى به بانك

مركز 
همايش 
هاى بين 
المللى 
دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

3 الى 5 
خرداد  93

8
اولين كنگره 
بين المللى 
ژنتيك ايران

سخنرانى
راه اندازى بانك رده 
هاى سلولى ناميرا از 

بيماريهاى ژنتيكى 
در ايران

مركز 
همايش 
هاى بين 
المللى 
دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

3 الى 5 
خرداد  93

9

پانزدهمين 
كنگره بين 

المللى 
ميكروب 
شناسى 
ايران

پوستر 
 Rapid detection
 of Salmonella
 Enterica
serotype Infanti

دانشگاه 
علوم 

پزشكى 
تهران

4 الى 6 
شهريور 93
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11393 گزارش عملكككرد سال گ

 شاخص هاى عملكرد بانك سلول هاى انسانى و جانورى شاخص هاى عملكرد بانك سلول هاى انسانى و جانورى* * 

كل موجودى بانك تا سال 93سال 92سال 91سال 90نوع فعاليترديف
پايان سال 93

تعداد رده هاى سلولى شناسنامه دار 1
ذخيره شده

144148208286786

17201457116211865525تعداد ويالهاى ذخيره شده2

**  
ك 

 بان
رد

ملك
ى ع

 ها
ص

شاخ
ى 

جمع
ار ت

ود
نم

ك 
 بان

رد
ملك

ى ع
 ها

ص
شاخ

ى 
جمع

ار ت
ود

نم

0

5000

4000

3000

2000

1000

6000

سال 90

سال 91

سال 92
سال 93

1720

4339

3177

292

786

144

5525

500

تعداد ويال هاى ذخيره شده
تعداد رده هاى سلولى شناسنامه دار ذخيره شده 

يف
نام رد

كنگره يا 
همايش

نوع 
مكان عنوانارائه 

برگزارى
تاريخ 
برگزارى

مقاالت پذيرفته شده در كنگره هاى داخلىمقاالت پذيرفته شده در كنگره هاى داخلى

1
ششمين 

كنگره علوم 
دامى ايران

سخنرانى
ايجاد و ثبت مجموعه 

سلولى از ذخاير 
ژنتيكى اسب كاسپين

دانشگاه 
تبريز

5و6 
شهريور 93

2
سمينارآينده 

نگارى 
فنآورى

دبير 
پژوهشگاه ------علمى

8 آذر 93رويان

بانك سلول هاى انسانى و جانورى در سال 93 در دوازدهمين كنگره 
بين المللى ايمونولوژى، اولين كنگره بين المللى ژنتيك ايران، دهمين 
فناورى  نگارى  سمينارآينده  و  بنيادى  هاى  سلول  المللى  بين  كنگره 

شركت داشته است.

توسعه بانك در سال توسعه بانك در سال 9393* * 
11- فضاهاى فيزيكى- فضاهاى فيزيكى

 احداث آزمايشگاه هاى جديد(ناميراسازى، تراريخت، بيوشيمى، ريل 
تايم) در بخش منفى يك بانك سلولى
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 مقدمه و اهداف  مقدمه و اهداف  ** 
بانك گياهى يكى از بخش هاى چهارگانه مركز ملى ذخاير ژنتيكى و
فالت مى باشد. هدف اين بخش تعيين كمربند جغرافيايى ايران زيستى
ايران به منظور ساماندهى، جمع آورى، حفظ و بهره بردارى از ذخاير
توارث گياهى، حمايت از مراكز نگهدارى تنوع زيستى و توسعه دانش،
ايجاد شبكه اطالعات علمى جهت ارايه نمونه هاى گياهى، فناورى و
خدمات و اطالعات به محققان، مراكز تحقيقاتى و صنعتى مرتبط مى

باشد.
اهداف:اهداف:••
 اولويت بندى ژرم پالسمهاى گياهى براى تهيه، جمع آورى و.1

حفظ آنها
 شناسايى و پايش تنوع ژنتيكى.2
 حفاظت و نگهدارى ذخاير توارثى گياهى.3
 احياء نمونه هاى حفاظت شده.4
 ارزيابى مواد ژنتيكى.5
 تدوين و ارايه مقررات، دستورالعملها و استانداردهاى الزم. 6
 مستند سازى مواد ژنتيكى.7
مبادله مواد ژنتيكى.8  آماده سازى، بهره بردارى و
جمع آورى، مستندسازى و ارزيابى دانش بومى استفاده از گياهان.9

پشتيبانى و حمايت از بانك هاى موجود در كشور، كنترل كيفى.10
Back) ذخيره  هاى  نمونه  نگهدارى  و  آنها ذخاير هويت  تعيين  و 

Up) براى استفاده آتى آنها
 ثبت مالكيت معنوى گونه هاى جديد همراه به مستندات علمى.11

جهت حفظ حقوق ابداع كننده يا كاشف اثر به منظور پيگيرى هاى
حقوقى داخلى و بين المللى

 ايجاد شبكه ملى ذخاير زيستى گياهى ايران.12

دستاوردهاى بانك در سال دستاوردهاى بانك در سال 9393    * * 

توسط   •• كشور  در  اى»  شيشه  درون  گياهان  اندازى «بانك  توسط راه  كشور  در  اى»  شيشه  درون  گياهان  اندازى «بانك  راه    
مركز  ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران

 In vitro culture of higher) گياهى  بافت  كشت  تكنيك 
plants) اين امكان را فراهم مى سازد تا بتوان ريزنمونه هاى گياهى 
كنترل  و  استريل  شرايط  در  را  گياهى)  اندام  و  بافت  سلول،  (شامل 
براى  زنده،  غير  و  زنده  زاى  تنش  عوامل  از  دور  به  و  توليد  شده، 
نمود.مركز  احيا  نهايت  در  و  نگهدارى  و  حفظ  طوالنى  زمان  مدت 
فضا،  مجرب،  كادر  بر  تكيه  با  ايران  زيستى  و  ژنتيكى  ذخاير  ملى 
امكانات و تجهيزات الزم در اين خصوص، براى اولين بار"بانك گياهان 
درون شيشه اى" شامل انواع گياهان مختلف دارويى، زينتى، سبزى، 
درختان ميوه، گياهان زراعى و مرتعى را كه خود در برگيرنده انواع 

مختلف ريزنمونه گياه است، راه اندازى نمايد. 

آزمايشگاه هاآزمايشگاه ها  **

آزمايشگاه بذرآزمايشگاه بذر. . 11
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از . 1 بذرگيرى  و  عصاره  و  اسانس  بانك  جهت  بردارى  نمونه 
گياهان دارويى كشت شده

نمونه هاى برگى در فاز هاى مختلف رويشى ، نمونه بردارى  . 2
و بعد از پودر كردن آنها  جهت استفاده در بانك اسانس ، عصاره 

و پودر خشك بانك گياهى ذخيره مى گردد.
گياهان . 3 آورى  جمع  ماموريت  جهت  ريزى  برنامه  و  شركت   

دارويى و زينتى 
بانك . 4 شده  آورى  جمع  هاى  نمونه  و  هرباريوم  هماهنگى 

اسانس ، عصاره و پودر خشك
تمامى نمونه هاى جمع آورى شده شامل بذر ، نمونه اسانسى . 5

جهت   ، ها  ماموريت  در  شده  آورى  جمع  هرباريومى  نمونه  و 
يكسان سازى نمونه ها كد داده شده و ثبت مى گردد.

 انجام 35 مورد خدمات تخصصى . 6
ثبت  اطالعات گياهان جمع آورى شده  بانك گياهى. 7
 برگزارى 1دوره آموزشى. 8
  ليبل زدن بيش از 300 جمعيت از گياهان دارويى. 9

 ارائه خدمت تخصصى بانك جهت انجام كارهاى دانشجويى. 10
 زير كشت بردن گلخانه جديد مركز. 11
 كشت و احياء بيش از 700 جمعيت از گياهان دارويى در . 12

گلخانه و كلكسيون مركز
 احياء بذر بيش از 162 جمعيت از گياهان كشت شده. 13
 نظارت بر احياء بذور بقوالت توسط دانشگاه تهران. 14
 پاكسازى و جدا سازى بيش از 700 جمعيت از بذور بقوالت. 15
 پاكسازى و جداسازى بيش از 197 جمعيت از بذور  احيايى . 16

و جمع آورى شده

آزمايشگاه كشت بافتآزمايشگاه كشت بافت. . 22

تهيه محيط كشت و آغاز استقرار انواع گياهان دارويى، زينتى و درختان 
شاه   ،(Prunus persica var. nectarina) شليل  نظير  ميوه 
 pyrus) (پيرودوارف) پايه سيب و گالبى ، (Morus nigra) توت
 punica) دانه  بى  انار   ،(  .Crataegus app) زالزالك   ،(.spp
 ،(Pistachia vera)پسته ،(Juglans rejia)گردو ،(granatum
،گزيال   (.Malus spp) سيب   ،(.Berberis spp) زينتى  زرشك 
(پايه آلبالو و گيالس)، انگور رقم منقا ،5 آلبالو مجارى، رقم تجارى 
 Stevia) استويا   ،(Solanum tuberosam) زمينى  سيب  گياه 
 Rosa) رز ،(.Rosa spp0) سرخدار ، شيرين بيان ،نسترن ،(.spp0

 (.Chlorophytom spp0) گندمى ، (.pinus spp0)كاج، (.spp0

، فيتونيا (phytonia spp0.) ، شفلرا (scheflera spp0.)و اركيد 
در شرايط درون شيشه

آزمايشگاه سيتوژنتيكآزمايشگاه سيتوژنتيك. . 33

كاريوتيپ  دارد.  ويژه  كاريوتيپ،  كروموزومى،  مجموعه  يك  گونه  هر 
باالترين سطح سازماندهى عملكردى و ساختارى ژنوم هسته اى است. 
ثبات كاريوتيپ، هم در تعداد كروموزوم ها و هم در ساختار، الزمه 
انتقال كامل ماده ژنتيكى به نسل بعد است. از طرف ديگر تنوع در 
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بيش از 400 شيت هرباريومى از گياهان مختلف تعيين نام . 1
 Allium علمى شد. اسم گونه تعداد 125 تاكسون از جنس

نيز مشخص شد.
برابر . 2 تقريبا 2  به  هرباريومى   هاى  نمونه  نگهدارى  ظرفيت 

افزايش يافت. 
جمع . 3 مواد   IBRC كدهاى  سازى  همسان  راستاى  در 

 750 تعداد  به  بذر،  بانك  با  هماهنگى  با  و  بانك  شده  آورى 
 IBRC كد (Artemisia عمدتا از جنس) شيت هرباريومى

اختصاص داده شد.
و . 4  Spirit هاى  نمونه  تهيه  كردن  بهينه  جهت  تالش 

Virtual هرباريوم 
تهيه تصوير ديجيتال از بيش از 500 نمونه هرباريومى . 5
آموزش و طراحى مقدماتى ديتا بانك با استفاده از نرم افزار. 6

 pro  FileMaker
مواد . 7 از  استفاده  با  گياهى  نمونه  از 20  بيش  كردن  خشك 

تشكيل  جهت  ماسه)  بوراكس،  (سيليكاژل،  رطوبت  جاذب 
وكيوم هرباريوم

جمع آورى منابع مختلف و مطالعات كتابخانه اى مربوط به . 8
طرح Allium و تهيه گزارش 3 ماهه

در  تغييرات  رديابى  شود.  مى  منجر  تكاملى  تغييرات  به  كاريوتيپ 
كاريوتيپ گونه هاى مختلف استفاده هاى تكاملى، تاكسونوميكى و 
اصالح نژادى مى توانند داشته باشند. در سال 93 و در راستاى انجام 
بخش سيتوژنتيك طرح Allium فعاليت ها و دستاوردهاى زير در 

آزمايشگاه سيتوژنتيك انجام شد. 
حدودا 30 جمعيت از Allium هاى مختلف پس از تيمارهاى   ••

مختلف جوانه دار شدند و سپس با به كارگيرى روش هاى مختلف 
عكس  و  تهيه  مناسب  متافازى  صفحات  جمعيت   20 از  بيش  از 

بردارى شد. 
انجام پايان نامه كارشناسى ارشد با عنوان بررسى سيتوژنتيكى   ••

جنس Ziziphora در ايران

آزمايشگاه فيتوشيمىآزمايشگاه فيتوشيمى. . 44

با . 1 طرح  به  مربوط  آليوم  نمونه   29 آليسين  ميزان  سنجش 
( HPLC )استفاده از روش كروماتوگرافى

 بررسى و انجام آزمايشات مربوط به جداسازى و خالص سازى . 2
ماده موثره سيليمارين در گياه ماريتيغال

 وكيوم و ذخيره حدود 100 نمونه از  جمعيت هاى مختلف . 3
براى بانك اسانس و عصاره

 انجام 29 مورد خدمات تخصصى . 4
 برگزارى 4 دوره آموزشى . 5

آزمايشگاه هرباريومآزمايشگاه هرباريوم. . 55

كشورمان با بيش از 8000 گونه گياهى، يكى از غنى ترين فلورهاى 
جهان را دارا مى باشد. رسالت هرباريوم جمع آورى، خشك كردن، 
تعيين نام و نگهدارى بلندمدت نمونه هاى گياهى است. نام علمى هر 
گياه دريچه ورود به دنياى آن گياه است. همسو با رسالت هرباريوم و 
طرح ها و چشم اندازهاى بانك ، در سال 93فعاليت ها و دستاوردهاى 

زير در هرباريوم بانك حاصل شد.
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••  ::AlliumAllium مطالعات كروموزومى طرح مطالعات كروموزومى طرح
 تهيه فايل اكسل از گزارش هاى كروموزومى موجود درباره . 1

آليوم هاى ايران
 كاشت 20 جمعيت از نمونه هاى جمع آورى شده از جنس . 2

Allium و انجام تيمارهاى الزم جهت ريشه دار كردن آنها 
 تهيه الم ميتوزى و تهيه عكس متافازى (بيش از 1000 عكس . 3

ديجيتال) از بيش از 20 جمعيت مختلف از جنس پياز

طرح هاى در دست اجرا و خاتمه يافته بانك طرح هاى در دست اجرا و خاتمه يافته بانك   **
در سال در سال 9393

عنوان طرحرديف

طرح ايجاد بانك گياهان درون شيشه اى1

2
طرح جمع آورى، شناسايى، ارزيابى و نگهدارى جنس

L.  Allium در ايران با استفاده از رويكردهاي 
فيتوشيميايي، سيتوژنتيكي و مولكولي

اجراى طرح كارفرمايى توليد سموم بيولوژيك ضدحشره 3
با استفاده از برخى گياهان بومى ايران

تعداد 
سايت

نمونه 
نمونه گياه زندههرباريومى

تصاويربذر اسانسى

بيش از 54
730197441253000

شناسايى:شناسايى:  ••
  در مجموع شناسايى بيش از 400 شيت هرباريومى صورت گرفت.

:Allium اجراى طرح
جمع آورى منابع مختلف و مطالعات كتابخانه اى مربوط به طرح . 1
جمع آورى بيش از 300 نمونه مربوط به اين جنس. 2
 شناسايى 125 تاكسون از گونه هاى جمع اورى شده داراى گل. 3

  ••  Spirit and virtual Herbarium:
مطالعه پيرامون روش هاى خشك كردن نمونه هاى گياهى با . 1

استفاده از مواد خشك كننده
2 . Virtual و Spirit تالش جهت بهينه كردن تهيه نمونه هاى 

هرباريوم و پيگيرى مواد و امكانات الزم جهت اجرا
 خشك كردن بيش از 20 نمونه گياهى با استفاده از مواد جاذب . 3

رطوبت (سيليكاژل، بوراكس، ماسه) جهت تشكيل وكيوم هرباريوم
 ايجاد بانك  ديجيتال از بيش از 500 نمونه هرباريومى. 4

ماموريت ها:ماموريت ها:  ••
به   روز   22 مدت   به  مجموع  در  ماموريت   6 انجام  و  ريزى  برنامه 
لرستان،  همدان،  كرمانشاه،  ايالم،  زنجان،  قزوين،  البرز،  استان   11

آذربايجان شرقى، قم، سمنان و استان مركزى
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توسعه بانك در سال توسعه بانك در سال 9393  **
تجهيزاتتجهيزات. . 11

  خريد شيكر انكوباتور. 1
2 .  Cryopreservation  تجهيز مواد و وسايل  آزمايشگاه
 خريد يخچال آزمايشگاهى. 3
  خريد هود المينار فلو. 4
  خريد يخچال 20-. 5
 بنچ بندى آزمايشگاه مولكولى. 6
 بنچ بندى بانك گياهان درون شيشه اى. 7
8 .   Cryopreservation  تجهيز آزمايشگاه 

    خريد PH متر. 9
خريد هات پليت. 10
خريد سمپلر. 11

فضاهاى فيزيكىفضاهاى فيزيكى. . 22
 گسترش  كلكسيون گياهان دارويى. 1
 گسترش هرباريوم. 2
 راه اندازى بانك حفاظت انجمادى گياهان. 3
 راه اندازى بانك گياهان درون شيشه اى. 4
 زير كشت بردن گلخانه جديد مركز. 5

شاخص هاى عملكرد بانك گياهىشاخص هاى عملكرد بانك گياهى  **

شاخص ها
كل موجودى بانك تا پايان سال 93سال 92سال 91سال 90(جمع آورى)

سال 93

6456509707306730نمونه هرباريومى
6484231205584نمونه زنده

4291792402291077بذر
145168447715پودر خشك

3473145گياهان درون شيشه اى
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 مقدمه و اهداف  مقدمه و اهداف   **

بخش بيولوژى مولكولى يكى از بخش هاى چهارگانه مركز ملى ذخاير 
فناورى  بكارگيرى  بخش  اين  هدف  باشد.  مى  ايران  زيستى  و  ژنتيكى 
پيشرفته براى شناسايى، ارزيابى و ذخيره سازى مواد ژنتيكى در راستاى 
اولويت هاى مركز و كمك براى دستيابى به توسعه پايدار ملى مى باشد.

اهداف كلى بانك عبارتند از:اهداف كلى بانك عبارتند از:
تهيه، تعيين هويت، ثبت و نمونه هاى مولكولى  ••
برقرارى ارتباطات علمى با محققان، مراكز تحقيقاتى و بانك   ••

هاى معتبر داخلى و بين المللى
ارائه آموزش هاى تخصصى و مشاوره هاى علمى به متقاضيان   ••

حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى
تدوين و ارايه مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهاى الزم  ••
ارائه خدمات به ساير بخش هاى مركز (بخش سلولى، بخش   ••

ميكروارگانيسم ها، بخش گياهى) و نيز ساير مراكز تحقيقاتى 
داخل و خارج كشور

مشاركت در پروژه هاى ژنومى ملى و بين المللى  ••
ايجاد شبكه اطالعات علمى ذخاير مولكولى  ••

دستاورد هاى بانك در سال دستاورد هاى بانك در سال 9393  **
بانكينگ نمونه هاى وكتور و ميزبان. 1 
بانكينگ نمونه هاى DNA ژنومى. 2 
راه اندازى روش هاى استخراج DNA  متاژنومى به روش . 3 

غير مستقيم از جوامع ميكربى چشمه هاى آبگرم
بهينه سازى روش استخراج DNA از نمونه هاى متاژنومى . 4 

 Pyro انجام  جهت  آن  تكثير  و   Lactic acid bacteria
sequencing

ثبت 15 توالى جديد در بانك ژن NCBI مربوط به نواحى . 5 
ITS و ETS حاصل از 5 گونه جديد آرتميزيا با شماره دسترسى 

KM391979 الى KM391965

افزايش تعداد نمونه هاى بانك وكتور با ارتقاى سيستم . 6 
بانكينگ و كنترل كيفى با استاندارد هاى بين المللى

آزمايشگاه هاآزمايشگاه ها  **

آزمايشگاه مركزىآزمايشگاه مركزى. . 11   
و  گياهان  ميكروارگانيسمها،  مولكولى  شناسايى  فعاليتهاى  تمامى 
جانوران بر اساس روشهاى موجود و استاندارد در اين آزمايشگاه انجام 
مى شود. همچنين خدمات تخصصى تقاضا شده از اين بانك در محل 
آزمايشگاه مركزى اجرا مى گردد. اين آزمايشگاه پذيراى دانشجويان 
بانك  تجهيزات  عمده  قسمت  باشد.  مى  نيز  نامه  پايان  انجام  جهت 

مولكولى در همين محل نگهدارى و بهره بردارى ميگردد.

بانك  بانك  DNADNA و وكتور و وكتور. . 22
بانك مولكولى درراستاى اهداف و رسالت مركز ملى ذخاير ژنتيكى 
راه  به  اقدام  زيستى  و  ژنتيكى  ذخاير  حفظ  جهت  ايران  زيستى  و 
اندازى بانك DNA نموده است. كليه روشها، مراحل و فناورى هاى 
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شرح نمونهرديف
تعداد نمونه 
تا پايان سال 

93

23وكتور ها1

ميزبان هاى مورد نياز جهت حمل 2
8وكتورها

31تعداد كل نمونه

0

160
140
120
100
80
60
40
20

وكتور ها

28
23

5 8

138

106

ميزبان هاى مورد نياز 
جهت حمل وكتور

تعداد كل نمونه ها

تعداد نمونه در سال 92
تعداد نمونه درسال 93

مقايسه تعداد نمونه( وكتور و ميزبان) در سال هاى مقايسه تعداد نمونه( وكتور و ميزبان) در سال هاى 
9292 و  و 9393

خدمات آموزشى خدمات آموزشى  *
در سال 93 ، 5 دوره فن آموزى و 8 دوره كارگاه در بانك برگزار شد 

كه مشروح آن در قسمت آموزش ذكر شده است.

طرح هاى در دست اجرا و خاتمه يافته بانك در طرح هاى در دست اجرا و خاتمه يافته بانك در  *
سال سال 9393

متاژنوم درياچه گميشان (استخراج متاژنوم درياچه گميشان (استخراج DNADNA از نمونه ها و  از نمونه ها و . . 11
((PCRPCR انجام انجام

جوامع  اكولوژيكى  و  زيستى  تنوع  شناسايى  منظور  به  پژوهش  اين 
كه  است  ايران  شمال  در  برون  اينچه  و  گميشان  هاى  تاالب  ميكربى 

خود نمايانگر بخشى از ذخاير زيستى ارزشمند ايران است.

اصول  برآخرين  منطبق   DNA حفظ  و  ذخيره  جهت  كاررفته  به 
نمونه،  آورى  جمع  امكان  باشدكه  مى  المللى  بين  استانداردهاى  و 
ذخيره سازى، تكميل بانك اطالعاتى و ارائه DNA ذخيره شده به 

متقاضيان در مناسب ترين شرايط را فراهم مى آورد.
همچنين كلكسيون وكتور بانك مولكولي نيز با تهيه و ذخيره سازي 
مولكولي،  درتحقيقات  نياز  مورد  پالسميدي  ناقلهاي  و  وكتورها 
مهندسي ژنتيك، كلونينگ و بيان پروتئين مجموعه هاي ارزشمند از 
اين فرآورده هاي مهم زيستي را جهت پيشرفت و سهولت تحقيقات 
مرتبط فراهم آورده است. در اين راستا در سال 93 تعداد نمونه هاى 
وكتور و ميزبان بانك وكتور بانك مولكولى به 138 نمونه افزايش كه 
اين افزايش در همه انواع وكتورها و ميزبان هاى گياهى و جانورى و 

باكتريايى و مخمرى صورت گرفته است.

انجام PCR به وسيله پرايمرهاى باركدينگ و ارسال نمونه ها   ••
جهت توالى يابى
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نمونه بردارى گل و آب مجدد از تالبهاى گميشان  اينچه برون   ••
و گل فشان قارنى يارق

آناليز بيوانفورماتيكى پيشرفته داده هاى NGS طرح  ••
آناليز داده هاى توالى يابى شده طرح متاژنوم درياچه گميشان   ••

و تهيه درفت مقاله مربوط به طرح مذكور

نمونه بردارى از گل فشان قارنى يارق و تاالب گميشان و اينچه برون

 باركدينگ  باركدينگ DNADNA گونه هاى جانورى ايران، راهكارى نوين  گونه هاى جانورى ايران، راهكارى نوين . . 22
براى شناسايى مولكولى جانورانبراى شناسايى مولكولى جانوران  

هاى  گونه  انواع  سريع  شناسايى  جديد  ابزار   DNA باركدينگ 
جانورى و كشف گونه هاى جديد و مديريت تنوع زيستى مى باشد. 
تنها بخش كوچكى از گونه هاى موجودات زنده براى دانشمندان و به 
لحاظ علمى شناخته شده اند. دليل عدم شناسايى بخش اعظم تنوع 
زيستى وقت گير و پر هزينه بودن روشهاى شناسايى مورفولوژيك و 
عدم وجود اختصاصيت الزم براى انواع موجودات مى باشد. در اين 
طرح تالش مى شود تا با استفاده از روشهاى اجرايى استاندارد بين 
و  سريع  ابزار  ايجاد  بر  عالوه  جانورى  هاى  نمونه  باركدينگ  المللى 
كم هزينه شناسايى گونه ها  باركد آنها در پايگاه داده باركد جهانى 
ثبت و هويت گونه هاى ايرانى به صورت بين المللى ثبت و اين نمونه 
ها شناسنامه دار شوند. نمونه ها به عنوان نمونه هاى گواه در مركز 
ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران نگهدارى شده و DNA آنها به 
عنوان ماده اصلى تحقيقاتى اين نمونه ها در بانك DNA نگهدارى 

خواهد شد.  
دريافت نمونه از بانك سلولى مربوط به :

Extracted DNA from animal used for Barcoding
 انجام PCR باركدينگ با پرايمرهاى استاندارد جهانى و ارسال براى 

توالى يابى 
مطالعه و بررسى بيوانفورماتيكى توسط BLAST program نتايج 

زير را در بر داشته است:
تشابه  كدC10190داراى ٪96  با   Caspian salmonنمونه توالى 
مى   salmo trutta caspius mitochondrial DNA با 
 ٪٧٨ كدC10192داراى  با   Caspian salmonنمونه باشد.توالى 
 salmo truttaca spius mitochondrial DNA با  تشابه 
كدC10420داراى  با   Markhoz Goatنمونه توالى  باشد.  مى 
   capra hircus breed you zhouwu goat با  تشابه   ٪95
 Persianنمونه توالى  باشد.  mitochondrial DNAمى 
 panthera با  تشابه   ٪97 C10488داراى  كد  Leopardبا 
 Persianمى باشد.توالى نمونه pardus mitochondrial DNA
 pantherapardus داراى 95٪ تشابه باC10489با كد Leopard
نمونهSistani Cowبا  باشد.توالى  مى   mitochondrial DNA
 BosTaurus mitochondrial داراى 82٪ تشابه باC10665كد
DNA مى باشد. توالى نمونهSistani Cow با كدC10665داراى 
97٪ تشابه با Bos Taurus mitochondrial DNA مى باشد.

شناسايى مولكولى كمى جوامع ميكربى چشمه هاى آبگرم شناسايى مولكولى كمى جوامع ميكربى چشمه هاى آبگرم . . 33
سهنسهند و سبالن  از طريق متاژنوميكس و بر پايه تكنيكهاى نسل د و سبالن  از طريق متاژنوميكس و بر پايه تكنيكهاى نسل 

  ((NGSNGS) جديد توالى يابى) جديد توالى يابى
انجام PCR به وسيله پرايمرهاى باركدينگ و ارسال نمونه ها   ••

جهت توالى يابى
آناليز بيوانفورماتيكى پيشرفته داده هاى NGS طرح  ••
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پروژه هاى دانشجويى اجرا شده يا در حال پروژه هاى دانشجويى اجرا شده يا در حال   **
اجرا در سال اجرا در سال 9393

عنوان پايان نامهرديف

1
جداسازى و همسانه سازى ژن متحمل شورى 

 Nesterenkonia sp. از باكترى (BADH)
strain f و تعيين مشخصات مولكولى آن

2
جداسازى و همسانه سازى ژن كد كننده آنزيم 

 Oceanimonas sp. GK1 سلوالز از باكترى
و تعيين مشخصات مولكولى آن و بيان در سيستم 

پروكاريوتى

3

جداسازى و همسانه سازى ژن كد كننده 
 Ureibacillus آنزيم آسپارژيناز از باكترى

thermospharicus strain: thermo BF  و 
تعيين مشخصات مولكولى آن و بيان در سيستم 

پروكاريوتى

4

جداسازى و همسانه سازى ژن كد كننده 
 Ureibacillus آنزيم ليپاز از باكترى

thermospharicus strain: thermo BF  و 
تعيين مشخصات مولكولى آن و بيان در سيستم 

پروكاريوتى

بررسى بيان وكتورهاى بيانى ساخته شده حاوى 5
دو ژن ليپاز و آسپاراژيناز

ساخت وكتور بيانى pet26b حاوى ژنهاى ليپاز 6
و آسپاراژيناز

7
شناسايى آنچوى ماهيان (Engraulidae) خليج 
 DNA فارس و درياى عمان با استفاده از تكنيك

Barcoding

8
 Sardinella شناسايى شگ ماهيان جنس هاى

و Dussumieria در خليج فارس و درياى عمان 
. DNA Barcoding با استفاده از تكنيك

انتشاراتانتشارات  **
  مقاالت پذيرفته شده در كنگره هاى بين المللى  مقاالت پذيرفته شده در كنگره هاى بين المللى. . 11

يف
نام كنگره رد

مكان عنوانيا همايش
برگزارى

تاريخ 
برگزارى

1

اولين كنگره 
بين المللى و 
سيزدهمين 
كنگره ملى 

ژنتيك

 بررسي روابط فيلوژني گونه هاي 
آرتميزياي ايران بااستفاده 

ETSوITSازماركرهاي مولكولي

دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

خرداد 93

يف
نام كنگره رد

مكان عنوانيا همايش
برگزارى

تاريخ 
برگزارى

2

اولين كنگره 
بين المللى و 
سيزدهمين 
كنگره ملى 

ژنتيك

معرفي يك روش تلفيقي وكارا 
براي استخراجDNAازگياهان 

داراي متابوليت هاي ثانويه

دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

خرداد 93

3

اولين كنگره 
بين المللى و 
سيزدهمين 
كنگره ملى 

ژنتيك

مقايسه كارآيى موتيف هاى 
nrDNA-حفاظت شده جايگاه

ETSدرفيلوژنتيك گونه هاى 
گياهى

دانشگاه 
شهيد 
بهشتى

خرداد 93

4

پانزدهمين 
كنگره بين 

المللى 
ميكروبيولوژى 

ايران

 Assessing
 discrimination
 power of different
 variable regions of
 16S-rRNA gene in
 high-throughput
 Metagenomic studies;
 assistance to choose
sequencing platform

دانشگاه 
تهران

شهريور 
93

5

پانزدهمين 
كنگره بين 

المللى 
ميكروبيولوژى 

ايران

 Comparison of -
 four DNA extraction
 methods from
 Gram-positive
 Bacteria gathered for
Metagenomic Studies

دانشگاه 
تهران

شهريور 
93

مقاالت پذيرفته شده در مجالت معتبر علمىمقاالت پذيرفته شده در مجالت معتبر علمى. . 22

عنوان مقالهرديف 

1
 Genome-Wide Analysis of Oceanimonas
 Isolated from Gavkhouni  sp. GK1
 Wetland (Iran) Demonstrated Virulence
Genes and Pathogenicity

 توسعه بانك در سال  توسعه بانك در سال 9393  **
••  DNADNA فعاليتهاى توسعه بانك فعاليتهاى توسعه بانك

استخراج DNA از 52 باكترى گرم مثبت . ١
استخراج DNA از 41 باكترى گرم منفى . ٢
نمونه بردارى از 47 نمونه گياهى موجود در گلخانه بخش بانك . ٣

گياهى 
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شاخص هاى عملكرد بانك مولكولىشاخص هاى عملكرد بانك مولكولى *

سال 93سال 92سال 91سال 90عنوانرديف
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مقدمه و اهداف * * 
نگهدارى  و  شناسايى  آورى،  جمع  تهيه،  هدف  با  بانك  اين 
و  تحقيقاتى  مراكز  و  محققين  به  خدمات  ارائه  و  ها  ميكروارگانيسم 

صنعتى فعاليت خود  را از  سال 1388 آغاز نموده است.   
                        

اهداف و مأموريت هااهداف و مأموريت ها. . 11
داراى . 1 هاى  ميكروارگانيسم  نگهدارى  و  شناسايى  گردآورى،   

ساختار سلولى و فاقد ساختار سلولى از منابع بومى و غير بومى
 مستند سازى نمونه هاى ميكربى. 2
 مبادله و بهره بردارى از سويه هاى ميكربى. 3
 ارزيابى نمونه هاى ميكربى. 4
 حفظ ذخاير ميكربى كشور در برابر خطرات ناشى از حوادث . 5

غير مترقبه طبيعى و غير طبيعى مانند سيل، زلزله و جنگ
يا . 6 حقيقى  افراد  توسط  كه  جديد  هاى  ميكروارگانيسم  ثبت   

حقوقى تهيه شده به منظور حفاظت از حق مالكيت معنوى آنها

استراتژى هااستراتژى ها. . 22
جمع آورى اطالعات و شناسايى مراكز پژوهشى، افراد حقيقى . 1

و حقوقى در زمينه تنوع زيستى ميكربى
جمع آورى اطالعات مربوط به ميكروارگانيسم هاى موجود در . 2

مراكز پژوهشى، دانشگاهى و صنعتى كشور
اجراى طرح هاى تصويب شده در مركز و عقد قراردادهايى با . 3

مراكز فعال در اين زمينه
مواد . 4 و  ها  دستگاه  نظر  از  الزم  امكانات  و  فضا  حداقل  تأمين 

آزمايشگاهى براى انجام كليه امور مربوط به جمع آورى، جداسازى، 
شناسايى، ذخيره سازى و كنترل كيفى ميكروارگانيسم ها

تأمين نيروى متخصص و اعضاء هيئت علمى. 5
تأمين نيازمندى هاى نرم افزارى اطالعاتى نيروهاى متخصص . 6

و اعضاء هيئت علمى
درج اطالعات شناسنامه اى سويه ها در بانك اطالعاتى. 7
انتشار كاتالوگ سويه ها. 8
مبادله سويه ها با دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشى و خصوصى، . 9

كلكسيون هاى ميكربى داخل كشور وصنايع
اخذ گواهينامه هاى ايزو و حفظ كيفيت الزم براى آن. 10
تهيه روشهاى استاندارد كار براى كليه فعاليت هاى مورد . 11

انجام در بانك ميكروارگانيسم ها
نگهدارى . 12 هاى  سويه  كيفيت  بر  نظارت  سيستم  برقرارى   
شده

مراكز . 13 در  موجود  هاى  بانك  از  پشتيبان  ذخيره  ايجاد 
تعيين  و  كيفى  كنترل  و  كشور  خصوصى  و  دانشگاهى  پژوهشى، 

هويت ذخاير ميكربى آنها
با . 14 كشور  سطح  در  ها  ميكروارگانيسم  هاى  بانك  گسترش 

هاى  تاكسون  ميكروارگانيسمى  هاى  بانك  اندازى  راه  به  كمك 
خاص

مالكيت . 15 حفظ  به  مربوط  هاى  دستوالعمل  و  قوانين  تدوين 
معنوى

دستاوردهاى بانك در سال دستاوردهاى بانك در سال 9393* * 
و . 1 جنس  گونه،  سطح  در  جديد  ميكروارگانيسم  معرفى  13 

خانواده ميكربى
افزايش كاتالوگ سويه هاى  شناسنامه دار بانك ميكروارگانيسم . 2

ها به 567 سويه
ارائه ايده و طرح تجارى محصول محور در جهت راه اندازى . 3

ميكربى  هاى  فرآورده  توليد  منظور   به  بنيان  دانش  شركتهاى 
مبتنى بر بيوماس

توسعه كاتالوگ ميكروارگانيسم ها داراى ارزش كاربردى در . 4
صنايع  ميكربى،  كيفى  كنترل  و  طبى  تشخيص  هاى  آزمايشگاه 
و  پزشكى  بهداشتى،  دارويى،  غذايى،  كشاورزى،  نظير  مختلف 

محيط زيست
توسعه خدمات شناسايى بانك و افزودن برخى تكنيكها نظير . 5

MLST و تكنيك شناسايى جلبكها
معرفى بانك در كاتالوگ جهانى ميكروارگانيسم ها . 6
ملى . 7 مركز  اهداف  به  توجه  با  آزمايشگاهى  فضاهاى  توسعه 

ذخائر ژنتيكى و زيستى ايران
توسعه روشهاى مربوط به شناسايى و نگهدارى جلبكها. 8

  ( ميكروآلگها، دياتومه ها و سيانوباكتريها) 
شناسايى گروه هاى مختلف ميكروارگانيسم ها نظير جلبكها، . 9
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قارچها، باكترى ها و آركى ها با روشهاى پلى فازى 
راه اندازى روشهاى MLST جهت شناسايى دقيق تر گونه . 10

هاى ميكربى پروكاريوت
جذب 7 دانشجو در راستاى انجام طرح هاى مختلف بانك . 11

ميكروارگانيسم ها
اتمام طرح هاى جداسازى و شناسايى ميكروارگانيسم ها از . 12

منطقه ميقان، باداب سورت و اينچه برون-گميشان
مشاركت در فرآيند شناسايى ميكروارگانيسم ها در  قالب . 13

همكارى با موسسات و ساير مراكز تحقيقاتى كشور
تدوين دستورالعمل هاى كارى، دستگاهى و  آزمايشگاهى . 14

مربوط به فرآيندهاى شناسايى و نگهدارى ميكروارگانيسم ها
نظارت بر تداوم استقرار سيستم ايزو در بخشها و واحدهاى . 15

بانك به منظور پايش كيفيت فرآيندهاى شناسايى و نگهدارى
راهنمايى، مشاوره و هدايت پايان نامه هاى دانشجويى. 16
نگهدارى . 17 و  شناسايى  تخصصى  خدمات  انجام  و  هدايت 

ميكروارگانيسم ها 
شركت در سمينارها و كنگره هاى دانشجويى. 18
تدوين و اجراى كارگاه هاى آموزشى و فن آموزى. 19
ميكربى . 20 سويه  به   نزديك  موقت  نگهدارى  هدايت  و  انجام 

جدا شده حين انجام طرح ها و پروژه هاى دانشجويى
معرفى سويه هاى بومى و اضافه شدن آن به ذخائر ميكربى . 21

بانك
جذب . 22 جهت  ريزى  برنامه  و  دانشجويى  هاى  پروژه  تدوين 

دانشجو متناسب با مأموريت هر آزمايشگاه
در . 23 محصول  توليد  فرصتهاى  شناسايى  جهت  ريزى  برنامه 

آزمايشگاه هاى مختلف و ارائه پروتايپ برخى از محصوالت

خدمات تخصصى خدمات تخصصى   **

 خدمات شناسايى خدمات شناسايى. . 11
در مجموع تعداد 38 درخواست شناسايى به بانك وارد شده است 
كه طى آن  122 نمونه به صورت خدمات داخلى و خارجى جهت 

شناسايى قارچها، باكتريها و آركى ها  شناسايى انجام شده است. 

خدمات نگهدارىخدمات نگهدارى. . 22
آمپول  فعال،  كشت  صورت  به  سويه  درخواست   136 مجموع  در 
ليوفيليزه و همچنين خدماتى چون احياء آمپولهاى ليوفيليزه، تهيه 
بيوماس از نمونه هاى ارسالى و تهيه آمپول ليوفيليزه از نمونه هاى 
ارسالى در سال 93 به بانك ميكروارگانيسم وارد شده است كه در 
براى  را  نمونه  است 445  توانسته  ذيل  جدول  طبق  بانك  اين  كل 

مشتريان تأمين نمايد. 

خدمات آموزشى خدمات آموزشى . . 33
در سال 93 ، 15 دوره فن آموزى و كارگاه در بانك برگزار شد كه 

مشروح آن در بخش اداره آموزش ذكر شده است.
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بانك   ** يافته  خاتمه  و  اجرا  دست  در  هاى  طرح  بانك   يافته  خاتمه  و  اجرا  دست  در  هاى  طرح   
در سال در سال 9393

عنوان طرحرديف

جداسازى ، شناسايى و ذخيره سازى آركى هاى نمك 1
دوست درياچه آران و بيدگل(فاز 1 پروژه آركى هاى ايران)

شناسايى و ذخيره سازى باكترى هاى نمك دوست 2
جداشده از گرمسار و قم در ايران

جداسازى ، شناسايى و ذخيره سازى ميكروارگانيسم هاى 3
بومى درياچه اروميه

جداسازى، شناسايى اوليه و نگهدارى اكتينوميست هاى 4
ريزوسفر

جداسازى ، شناسايى و ذخيره سازى ميكروارگانيسم هاى 5
بومى تاالب هاى گميشان و اينچه برون

6
بررسى توانمندى ميكروارگانيسم هاى بومى الگون هاى 
نفتى جزيره خارك در پاكسازى زيستى آالينده هاى 

نفتى با استفاده از روش هاى وابسته به ژنوميك ميكربى و 
متاژنوميك

جداسازى ، شناسايى و ذخيره سازى ميكروارگانيسم هاى 7
بومى تاالب ميقان

بررسى متاژنوميك درياى خزر8

نقشه پروكاريوتيك درياى خزر9

جداسازى، شناسايى و نگهدارى باكترى هاى چشمه 10
تراورتن باداب سورت دومين اثر طبيعى ثبت شده ايران

جداسازى، شناسايى و نگهدارى باكترى هاى 11
شيميوليتوتروف بزرگترين غار نمكى ايران

12
جداسازى، شناسايى و نگهدارى و بررسى خواص 

پروبيوتيكى و متابوليت هاى ارزشمند باكترى هاى اسيد 
الكتيك در مواد غذايى سنتى تخمير ى استان هاى 

كرمانشاه و تهران

عنوان طرحرديف

جداسازى ، شناسايى و ذخيره سازى آركى هاى تاالب 13
مهارلو

جداسازى ، شناسايى و ذخيره سازى باكترى هاى تاالب 14
مهارلو

جداسازى، شناسايى و نگهدارى از جلبك ها و سيانوباكترى 15
هاى آبگيرها و تاالب ها و آبگيرهاى شور و پرشور ايران

16
طرح جداسازى، شناسايى و غربالگرى سويه هاى مخمر 

Saccharomyces cerevisiae جهت كاربرد در صنايع 
غذايى

جداسازى، شناسايى و ذخيره سازى ميكروارگانيسم هاى 17
بومى خور و بيابانك

حال   ** در  يا  و  شده  اجرا  دانشجويى  هاى  حال پروژه  در  يا  و  شده  اجرا  دانشجويى  هاى  پروژه 
اجرا در سال اجرا در سال 9393

عنوان پايان نامهرديف

شناسايى ژنوتيپى و فنوتيپى سويه هاى جداشده از 1
گرهكهاى ريشه گياه يونجه

2
جداسازى و شناسايى مورفولوژيكى- مولكولى 

ريزجلبكهاى سواحل استان گلستان با استفاده از روش 
PCR  وتشخيص اسيدهاى چرب آنها

3
جداسازى و شناسايى مورفولوژيكى- مولكولى 

ريزجلبكهاى سواحل استان گلستان با استفاده از 
روش PCR  و سنجش پروتئين و بررسى خواص انتى 

اكسيدانى انها

4
جداسازى و شناسايى مورفولوژيكى- مولكولى 

ريزجلبكهاى سواحل استان گلستان با استفاده از روش 
PCR  و سنجش كاروتنوئيدها و بررسى فعاليت آنتى 

اكسيدانى آنها

غربالگرى اوليه اكتينومايست هاى مولد انزيم فيتاز5
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عنوان پايان نامهرديف

جداسازي و شناسايى باكتري هاي نمك دوست و تحمل 6
كننده نمك مولد فيتاز

7
جداسازى،شناسايى مولكولى و بررسى خواص 

پروبيوتيكى باكترى هاى اسيد الكتيك جدا شده از پنير 
هاى سنتى شهرستان فيروزكوه

8
جداسازى،شناسايى مولكولى و بررسى خواص 

پروبيوتيكى باكترى هاى اسيد الكتيك جدا شده از 
ماست هاى سنتى شهرستان فيروزكوه

بررسى تنوع پروكاريوتهاى تاالب ميقان9

10
جداسازى و شناسايى باكترى هاى اسيد الكتيك كره 

سنتى و بررسى قابليت جدايه هاى پروبيوتيك در كاهش 
كلسترول كره صنعتى اسيد الكتيك كره

11
بررسى روشهاى وابسته و مستقل از كشت جهت تعيين 
تنوع و فعاليت ميكروارگانيسم ها در فرآيند توليد پنير 

سنتى ليقوان

جداسازى و شناسايى سيانوباكترى هاى بومى خاك 12
پارك ملى كوير

انتشارات انتشارات   **
در مجموع 13 گونه ، جنس  و خانواده جديد  در سال 93 شناسايى 
و با كد دسترسى IBRC در مركز ملى ذخائر ژنتيكى و زيستى ايران 
نگهدارى شده اند. در ادامه عنوان مقاالت مربوط به هر يك از نمونه 

هاى ميكربى منتشر شده  در مجالت علمى معتبر آورده شده اند. 

رديف عنوان مقاالت

1 Halovivax cerinus sp. nov., an extremely 
halophilic archaeon from a hypersaline lake

2 Halovivax limisalsi sp. nov., an extremely 
halophilic archaeon from hypersaline mud

رديف عنوان مقاالت

3

Aquibacillus halophilus gen. nov., sp. nov., 
a moderately halophilic bacterium from 
a hypersaline lake, and reclassification of 
Virgibacillus koreensis as Aquibacillus 
koreensis comb. nov. and Virgibacillus albus 
as Aquibacillus albus comb. nov.

4
Pseudomonas salegens sp. nov., a halophilic 
member of the genus Pseudomonas isolated 
from a wetland

5
Aliicoccus persicus gen. nov., sp. nov., a 
halophilic member of the Firmicutes isolated 
from a hypersaline lake

6
Halorientalis persicus sp. nov., an extremely 
halophilic archaeon isolated from a salt 
lake and emended description of the genus 
Halorientalis

7
Alloactinosynnema iranicum sp. nov., a rare 
actinomycete isolated from a hypersaline 
wetland, and emended description of the 
genus Alloactinosynnema

8 Oceanobacillus limi sp. nov., a moderately 
halophilic bacterium from a salt lake.

9
Cyclobacterium halophilum sp. nov., a 
marine bacterium isolated from a coastal-
marine wetland

10
Salinithrix halophila gen. nov., sp. nov., a 
halophilic bacterium in the family Thermo 
actinomycetaceae

11
Salinispirillum marinum gen. nov., sp. nov., 
a haloalkaliphilic bacterium in the family 
‘Saccharospirillaceae’

12
Basidioascus persicus sp. nov., a yeast-
like species of the order Geminibasidiales 
isolated from soil

13 Neocamarosporium chichastianum.
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  مأموريت هاى بانك در سال   مأموريت هاى بانك در سال 9393::  ••

تاالب كانى برازان  ••
تاالب بين المللى شورگل (حسنلو)  ••
تاالب سولدوز  ••
تاالب بين المللى درگه سنگى  ••
تاالب گميشان  ••
پارك ملى كوير  ••

توسعه بانك در سال 9393  ** توسعه بانك در سال    
تهيه ميكروسكوپ فازكنتراست. ١
خريد 6 دستگاه يخچال آزمايشگاهى. ٢
خريد 4 دستگاه هود المينار. ٣
اضافه شدن 4 نفر پرسنل جديد به مجموعه. ٤
بنچ بندى و راه اندازى آزمايشگاه ميكربهاى كشاورزى. ٥
توسعه آزمايشگاه جلبك شناسى و پروبيوتيك. ٦
جذب 5 دانشجوى جديد جهت ادامه روند طرح ها. ٧

رديف عنوان مقاالت

14
Expanding evolutionary diversity in the 
Ustilaginomycotina: Fereydouniaceae fam. 
nov. and Fereydounia gen. nov., the first 
urocystidalean yeast lineage

مقاالت ارائه شده در كنگره ها و همايشهامقاالت ارائه شده در كنگره ها و همايشها *

يف
نام كنگره يا رد

مكان عنوان مقاالتهمايش
برگزارى

تاريخ 
برگزارى

1
همايش ملى 
ميكروبيولوژى 
وبيوتكنولوژى

جداسازي و شناسايى 
باكتري هاي نمك دوست 
و تحمل كننده نمك مولد 

فيتاز
گرگان

نهم 
آذرماه 
1393

2
همايش ملى 
ميكروبيولوژى 
وبيوتكنولوژى

غربالگرى اوليه 
اكتينوميست هاى مولد 

آنزيم فيتاز
گرگان

نهم 
آذرماه 
1393

3
همايش ملى 
ميكروبيولوژى 
وبيوتكنولوژى

تهيه كشت زنده 
خالص از دياتومه ها: 

ميكروارگانيسمهاى كمتر 
شناخته شده در ايران

گرگان
نهم 

آذرماه 
1393

4
همايش ملى 
ميكروبيولوژى 
وبيوتكنولوژى

تنوع آسپرژيلوس هاى 
هالوتولرانت متعلق به زير 
جنس نيگرى در خاكهاى 
نمكى درياچه فوق شور 

اروميه با تاكيد بر فعاليت 
آميالزى و كراتينازى

گرگان
نهم 

آذرماه 
1393

مقاالت ارائه شده دركنگره هاى بين المللى

1

دهمين كنگره 

بين المللى 

اكستريموفيل 

ها

 Characterization of
 novel haloarchaeal
 strain isolated
 from an Iranian
 hypersaline lake
 Toward
 prokaryotic map
 of Aran-Bidgol
hypersaline lake

سن 
پترزبورگ
روسيه

16 الى 
 20

شهريور
1393



44

ك ميكروارگانيسم ها
بان

گززارش ععملككرد سال 111111393

ديگر فعاليت هاى بانكديگر فعاليت هاى بانك  **
كاتالوگ سويه هاى شناسنامه دار بانك ميكروارگانيسم ها شامل   ••

باكتريها، آركى ها، قارچها و جلبكها به شرح ذيل ارائه مى شود.
 باكتريها (شامل 351 سويه). ١
سويه هاى آركى ( شامل 50 سويه). ٢
 سويه هاى قارچ ( 161 سويه). ٣
 سويه هاى ميكروآلگ يوكاريوتى ( 2 سويه). ٤
 سويه هاى ميكروآلگ پروكاريوتى ( 3 سويه). ٥

قارچ ها
161

ميكروآلگ ها
5

باكترى ها
آركى ها351

50
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شاخص هاى عملكرد بانك ميكروارگانيسم هاشاخص هاى عملكرد بانك ميكروارگانيسم ها  **

كل موجودى بانك تا سال93سال 92سال 91سال 90نوع فعاليترديف
پايان سال 93

تعداد كل سويه هاى دائم در آزمايشگاه 1
186521291671130نگهدارى

تعداد كل سويه هاى موقت در آزمايشگاه 2
342152335829-هاى بانك

تعداد كل سويه هاى كاتالوگ شده از سويه 3
3264365671329-هاى دائم و موقت

٠

1000

800

600

400

200

1200

سال 90

سال 91

سال 92
سال 93

1329

367

534

829

494

342

762

326

2380

0 186

تعداد كل سويه هاى دائم در آزمايشگاه نگهدارى

تعداد كل سويه هاى موقت در آزمايشگاه هاى بانك

تعداد كل سويه هاى كاتالوگ شده از سويه هاى دائم و موقت

1400**  
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پروژه هاى تحقيقاتى 
پروژه هاى . 7 پيشرفت  به  مربوط  گزارش هاى  بررسى  و  نظارت   

ارائه  و  آنها  اجراى  در  تأخير  يا  تغيير  علل  بررسى  و  تحقيقاتى 
پيشنهادات در راستاى بهبود عملكرد.

تدارك . 8 و  مركز  از  خارج  و  داخل  پژوهشى  جلسات  در  شركت 
،روساى  فناورى  علمى  هاى  معاونت  با  مستمر  هاى  نشست 
دانشگاهها و معاونين پژوهشى آنها، روسا و معاونين پژوهشى جهاد 
دانشگاهى، مديران شهرك ها و پارك هاى علمى فناورى، مديران 
عامل شركتهاى دانش بنيان به منظوربرگزارى سمينارهاى تخصصى 

در حوزه پژوهش.
معاونت . 9 برنامه هاي  تحقق  زمينه  در  عملكرد  گزارش  تهيه   

پژوهشي به صورت فصلي و ساالنه

تعامل با دانشگاهها، مراكز علمى و پژوهشگاه هاتعامل با دانشگاهها، مراكز علمى و پژوهشگاه ها  **
 يكى از برنامه هاى  مركز ايجاد تعامل علمي و روابط  با مراكز علمى 
و معتبر ملى و بين المللي جهت ارتقاء موقعيت علمي – پژوهشي مركز 
در سطح ملي، منطقه اي و جهاني است. در همين راستا مركز ضمن 
بررسى پتانسيل هاى علمى و حوزه تخصصى اين مراكز موفق به ايجاد 

ارتباطات بسيار خوب با اين مجموعه ها شد.

سازمان ملى استاندارد ايران  ••
مراكز و انجمن هاى مرتبط با بيماران سرطانى  ••
جهاد دانشگاهى واحد خراسان رضوى  ••
جهاد دانشگاهى واحد خراسان شمالى  ••
••  Breast مركز تحقيقات سرطان
بخش تحقيقات ژنتيك رويان  ••
مركز تحقيقات تاالسمى  ••
بيمارستان صارم  ••
دانشگاه صنعتى اصفهان  ••
دانشگاه فردوسى مشهد  ••
شركت دارويى بركت  ••
سازمان پدافند غير عامل  ••
سازمان محيط زيست  ••
دانشگاه Erasmus هلند  ••

اهدافاهداف *
 سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزيابى عملكرد و نظارت بر . 1

حسن انجام امور پژوهشى در مركز
شناسايى و تعيين راهبرد هاى جديد پژوهش . 2
 طراحى، استقرار، هدايت و توسعه سيستم يكپارچه و . 3

هدفمند انجام اثربخش فعاليت هاى حوزه پژوهش 
تدوين و اجرايى نمودن دستورالعمل ها و آئين نامه هاى . 4

پژوهشى به منظور بهره گيرى بهينه از منابع موجود.

ماموريت ماموريت   **
نظارت بر پروژه ها و طرح هاى كالن ملى و بين المللى، تعريف 

شده در چهاربخش گياهى، انسانى و جانورى، ميكروارگانيسم ها 
و مولكولى و تحقيق و توسعه در حوزه هاى مذكور

وظايفوظايف  **
ايجاد بستر مناسب جهت اجرا و انجام پژوهش هاى اثربخش . 1
راهبردى . 2 هاى  برنامه   ، سياست ها  مشى ها،  خط  تدوين 

بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مدت و دستورالعمل هاى  پژوهشى 
راهبرى و نظارت بر اجراى اثربخش پايان نامه هاى دانشجويى . 3

(كارشناسى ارشد و دكترى) و ارائه مقاالت در مجامع بين المللى 
و تشويق نويسندگان مقاالت علمى و پژوهشى.

راهبرى و نظارت بر تدوين برنامه  هاى توسعه و همكاري در . 4
تهيه و تنظيم آئين نامه ها و دستورالعمل هاي الزم در زمينه 

امور پژوهشي و ارائه آنها به مراجع مربوطه
 بهسازى فضاى علمى- پژوهشى و برنامه ريزى به منظور . 5

ارائه راهكارهايى براى تشويق و حمايت از ايده هاى پژوهشى .
و . 6 ها  طرح  انجام  نحوه  فرايند  كل  كنترل  و  نظارت  اعمال   
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شوراى علمىشوراى علمى  **
هماهنگى و برگزارى جلسات شوراى علمى وابالغ و پيگيرى   ••

مصوبات آن
نظارت بر اجراى مصوبات شوراى علمى و ارائه گزارش به   ••

رياست مركز

برنامه هاى  تصويب  و  بررسى  اساسنامه،  اساس  بر  علمى  شوراى 
پيشرفت  ميزان  بر  نظارت  بلندمدت،  و  ميان مدت  كوتاه مدت،  علمى 
طرح هاى پژوهشى و آموزشى، تأييد عناوين كتاب هاى علمى جهت 
و  بررسى  پژوهشى،  و  علمى  نشريه هاى  انتشار  بر  نظارت  و  انتشار 
تصويب طرح هاى توسعة مركز در محدوده ضوابط و مقررات كشور، 

را بر عهده دارد.

 جذب بودجه پژوهشى جذب بودجه پژوهشى  **
ارسال طرح ها به سازمانها و نهادهاى داخلى، پيگيرى و جذب 

بودجه هاى پژوهشى
دفتر مركزى- معاونت علمى و فنى  ••
ستاد توسعه زيست فناورى  ••
معاونت توسعه روستايى رياست جمهورى  ••
مركز طرح هاى كالن ملى – معاونت علمى و فناورى رياست   ••

جمهورى
ستاد سلول هاى بنيادى كشور  ••
دفتر پژوهش و توسعه شركت پايانه هاى نفتى ايران  ••
گروه كشاورزى و منابع طبيعى جهاد دانشگاهى  ••

گزارش ساالنه مركزگزارش ساالنه مركز  **
حوزه   •• هاى  برنامه  تحقق  زمينه  در  عملكرد  گزارش  تهيه 

پژوهشى به صورت ماهانه و  فصلى
تهيه گزارش ساالنه مركز و ارسال به نهادهاى سياستگزار كشور  ••

بخش اهداى مركز ملى ذخاير ژنتيكى و بخش اهداى مركز ملى ذخاير ژنتيكى و   **
زيستى ايرانزيستى ايران

تاريخ تشكيل : 1392/9/11 
مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران به منظور ارائه خدمات به 
محققان و مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور و كمك به رشد و توسعه 
هاي  نمونه  دريافت  كشور،با  در  زيستي  تنوع  حفظ  و  بيوتكنولوژي 

محققان كشور سعى در حفظ ذخاير زيستى كشور دارد.
 اهداف بخش اهداى نمونه هاى زيستى

تالش براى افزايش تعداد نمونه هاى زيستى مركز  ••
فرآيند   •• تسهيل  منظور  به  حقوقى  و  حقيقى  افراد  با  ارتباط 

اهداى نمونه ها به مركز
ارائه تسهيالت به اهدا كنندگان براى تشويق و ترغيب جامعه   ••

علمى
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نوع و تعداد نمونه فرد يا سازمان اهدا كنندهرديف
اهدايى

5 رده سلولىدانشكده علوم پزشكى سمنان1

5 رده سلولىدانشگاه تربيت مدرس2

1 رده سلولىبيمارستان صارم3

جهاد دانشگاهى سيستان و 4
بذر آويشنبلوچستان

دانشگاه آزاد واحد علوم دارويى5
4 نمونه بذر 

Arabidopsis از 
ايتاليا و اتريش

دانشگاه آزاد واحد علوم 6
تحقيقات

گياه درون شيشه اى 
موسير

نوع و تعداد نمونه فرد يا سازمان اهدا كنندهرديف
اهدايى

2 مورد DNA باكترىدانشگاه علوم پزشكى كاشان7

8 Jawaharlal Nehru
University1 مورد سويه باكترى

دانشگاه كشاورزى و منابع 9
1مورد سويه باكترىطبيعى رامين خوزستان

1مورد سويه باكترىمركز تحقيقات بيوتكنولوژى10

دانشكده شيمى دانشگاه 11
1 مورد كپكفردوسى مشهد

پياز زعفران – بذر افراد حقيقى12
شيرين بيان

بانك سلول هاى انسانى و جانورى بانك گياهىبانك ميكروارگانيسم هابانك مولكولى
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بانك سلول هاى
 انسانى وجانورى

بانك گياهىبانك ميكروارگانيسم هابانك مولكولى
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مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمى
 مقاالت ارائه شده در كنگره ها و همايش ها
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نمودار مقايسه تعداد مقاالت مركز طى سال92 و 93  به 
تفكيك بانك ها

سال 93
سال 92

نمودارمقايسه تعداد طرح هاى مركز طى سال هاى 93 و 92 به 
تفكيك بانك ها
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 مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف  **
 مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران بنابر نيازهاى زيربنايى كشور 
انجام  مطالعات  اساس  بر  و  فناورى  زيست  و  زيستى  علوم  حوزه  در 
سطح  در  ها  بانك  زيست  گوناگون   كاركردهاى  بررسى  و  پذيرفته 
بانك  زيست  اصلى  وظيفه  گرديد.  اندازى  راه  كشور  داخل  و  جهانى 
متخصصان  و  دانشجويان  اساتيد،  پژوهشگران،  به  خدمات  ارائه  ها 
حوزه زيست فناورى مى باشد. بر اساس همين رويكرد و به پشتوانه 
آزمايشگاهى  پيشرفته  امكانات  و  مجرب  و  متخصص   انسانى  نيروى 
واحد خدمات تخصصى افتخار دارد تا جامع ترين و با كيفيت ترين  
خدمات زيست فناورى ، نمونه ها، فرآورده ها و محصوالت زيستى را 
به تمامى متقاضيان ارائه دهد. اين واحد خدمات و محصوالت مركز را 
به شكلهاي زير ارائه مي دهد كه ليست آنها در ادامه آورده شده است.

خدمات تخصصى  بانك سلولهاى انسانى و جانورىخدمات تخصصى  بانك سلولهاى انسانى و جانورى. . 11

 بررسى آلودگى نمونه هاى كشت سلولى. 1
تشخيص آلودگى نمونه هاى كشت سلولى به مايكوپالسما  ••
تشخيص آلودگى باكتريايى و قارچى رده هاى سلولى  ••
تست هاى تشخيصى ويروسى براى رده هاى سلولى  ••

 مطالعات ژنتيكى. 2
با   •• انسانى  ناميراى  لنفوبالستوئيدى  سلولى  هاى  رده  تهيه 

(EBV) استفاده از ويروس اپشتاين بار
تهيه رده هاى فيبروبالستى از جانوران  ••
تهيه و ارائه DNA  و RNA از رده هاى سلولى موجود در   ••

بانك سلولهاى انسانى و جانورى 
دستكارى ژنتيكى سلولها  ••

استخراج RNA و DNA از نمونه هاى زيستى و غذايى منابع . 3
انسانى و جانورى

سلولى . 4 هاى  بانك  در  متداول  جانورى  هاى  گونه  تشخيص   
روش  به  سلولى  هاى  رده  اختالط  عدم  تأييد  و  تحقيقاتى  و 

Multiplex PCR
 بررسى مشخصات رشد سلول. 5
دستگاه  . 6 از  استفاده  با  انسانى  اختصاصى   16STR شناسايى 

Gene Analyzer
7 .Real Time PCR استفاده از دستگاه 
بخار . 8 فاز  شرايط  در  سلولى  هاى  نمونه  نگهدارى   و  پذيرش 

نيتروژن مايع (صندوق امانات سلولى)
 كنترل كيفى، ذخيره و معرفى و ارائه رده هاى سلولى توليد . 9

شده توسط محققان كشور
ارائه گواهى كيفيت رده سلولى. 10
 تهيه مايع رويى كشت هاى سلولى. 11
12 .MTT سنجش  ميزان سميت مواد با استفاده از آزمايش
قليايى . 13 كامت  آزمون  با  ژنوتوكسيسيتى  اثر  بررسى   

( Commet Assay)
 تهيه كشت سلولى آماده براى انجام آزمايشهاى مختلف در . 14

ظروف كشت مورد تقاضا
ميكروسكوپ فلورسنت براى نمونه هاى روى الم. 15
ارائه رده هاى سلولى. 16
 خدمات مشاوره و طراحى پرايمر. 17
18 .AnV-FITC و AA-7 بررسى آپوپتوز به كمك سنجش 
خدمات مشاوره اى. 19
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خدمات تخصصى بانك ميكروارگانيسم هاخدمات تخصصى بانك ميكروارگانيسم ها. . 22
سفارش ميكروارگانيسم ( كشت فعال و آمپول ليوفيليزه )سفارش ميكروارگانيسم ( كشت فعال و آمپول ليوفيليزه ). . 11

ارائه ميكروارگانيسم به صورت ليوفيليزه   ••
 ارائه ميكروارگانيسم به صورت كشت فعال   ••
 احياء آمپولهاى ليوفيليزه و تهيه كشت فعال از آن   ••
تهيه آمپول ليوفليزه از سويه هاي ارسالي   ••
 ليوفيليزاسيون (خشك كردن) انواع مواد بيولوژيك  (زي   ••

توده ميكربي و...) 
تهيه هاگ هاى خشك يا سوسپانسيون شده از سويه هاى   ••

خارج از مجموعه 

خدمات شناسايى ميكروارگانيسمها (پروكاريوتها، قارچ ها و ريزجلبكها)خدمات شناسايى ميكروارگانيسمها (پروكاريوتها، قارچ ها و ريزجلبكها). . 22

                     پروكاريوت ها ( باكترى ها و آركى ها )
  خالص سازى سويه هاى پروكاريوتى . 1
   شناسايى نسبى سويه هاى پروكاريوتى . 2
   شناسايى كامل فنوتيپى باكتريها . 3
   شناسايى كامل فنوتيپى اكتينومايست ها . 4
   شناسايى كامل فنوتيپى اكستريموفيل ها و آركى ها . 5
6 . API شناسايى با استفاده از سيستم  
   مطالعه بيوانفورماتيك ميكربى (عمومى) با استفاده از نرم . 7

 CLUSTAL X و Mega 5 افزارهاى
   استخراج PCR ،DNA ، تعيين توالي و شناسايي با . 8

تعيين تشابه توالي ژن  16S rRNA پروكاريوتها (آركى و 
باكترى) 

9 . -400 ng/μl) در حجم 25 ميلي ليتر DNA استخراج   
 (50

   آناليز محتواى G+C ژنوم . 10
كنترل كيفيت توالى 16S rRNA بر اساس ويژگيهاى . 11

ساختار دوم و ساختارهاى حفاظت شده 
مطالعه بيوانفورماتيك ميكربى (تخصصى): تعيين موقعيت . 12

  ARB فيلوژنيك بر اساس جديدترين استاندارد بين المللى
 استخراج PCR،DNA ، تعيين توالي و شناسايي با تعيين . 13

تشابه توالي ژن  16S rRNAپروكاريوتها (باكترى و آركى) با 
استفاده از تكنيك كلونينگ 

توليد بيوماس براى هرگونه آناليز . 14
تعيين ساختار پپتيدوگليكان. 15
 آناليز دى آمينو پايمليك اسيد . 16
 آناليز قند ديواره. 17
 آناليز كينونهاي تنفسي در باكتريهاي گرم منفي و مخمرها . 18
 آناليز ليپيدهاى قطبى . 19
 آماده سازى ديواره سلولى خالص شده . 20
21 .gyrB شناسايى باكتريها بر اساس تعيين توالى ژن
شناسايى جدايه هاى پروبيوتيكى و لبنى بر اساس تعيين . 22

rpoB توالى ژن
23 . gyrB تايپينگ باكترى ها بر اساس تعيين توالى ژن
تايپينگ جدايه هاى پروبيوتيكى و لبنى بر اساس تعيين . 24

  rpoB توالى ژن

             قارچ ها ( كپك و مخمر )
خالص سازى سويه هاى كپك و مخمر. 1
 شناسايى اوليه كپك و مخمر . 2
شناسايى كامل فنوتيپيك كپك ها ( مرفومترى ، صفات . 3

بيوشيميايي و فيزيولوژي) 
شناسايى كامل فنوتيپيك مخمرها ( مرفومترى ، صفات . 4

بيوشيميايي و فيزيولوژي) 
استخراج PCR ،DNA ، تعيين توالي و شناسايي با تعيين . 5
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 18S rRNA, شامل)  nrRNA تشابه يكي از قطعات ژن
ITS, 28S rRNA) در قارچ ها (كپكها و مخمرها) 

 استخراج PCR ،DNA ، تعيين توالي و شناسايي با تعيين . 6
 Tub, تشابه توالي يكي از قطعات كد كننده پروتئين (شامل

Act, EF-1) در قارچ ها (كپكها و مخمرها) 
آناليز بيوانفورماتيك قارچ، تعيين موقعيت فيلوژنيك و . 7

معرفى تاكسون با استفاده از آناليز يك قطعه 
 آناليز بيوانفورماتيك، تعيين موقعيت فيلوژنيك و معرفى . 8

 Multi locus sequence يا  MLST تاكسون به روش
typing و با استفاده از قطعات ژن rRNA و قطعات كد كننده 

 ITS, D1-D2, SSU, ACT,) پروتئين و معرفى تاكسون
 (Tub, EF-1

             ريزجلبك ها
استخراج PCR ،DNA ، تعيين توالي و شناسايي با تعيين . 1

تشابه توالي ژن 18S rRNA در ريز جلبك هاي يوكاريوتي 
PCR ،DNA ، تعيين توالي و شناسايي با تعيين تشابه . 2

توالي قطعه ITS در ريز جلبك هاي يوكاريوتي

 خدمات تخصصى بانك مولكولىخدمات تخصصى بانك مولكولى. . 33
 استخراج DNA از انواع نمونه هاى زيستى . 1
 ريبوتايپينگ باكترى ها و آركى ها آناليز ژن 16S rRNA با . 2

PCR استفاده از كلونينگ محصول
 ريبوتايپينگ قارچها، مخمرها. 3
 فيلوژنى مولكولى گياهان با استفاده از نشانگرهاى مبتنى بر توالى . 4

يابى مانند جايگاه rDNA در هسته (ITS و ETS) و جايگاههاى 
كلروپالستى

 طبقه بندي مولكولي گياهان و جانوران با استفاده از نشانگرهاي . 5

SSR
 فيلوژنى مولكولى جانوران (DNA Barcoding) با استفاده از . 6

CO1 نشانگر مبتنى بر توالى يابى
 كلونينگ ژنهاي عملكردى پروكاريوتى و يوكاريوتي در وكتورهاى . 7

درخواستى به منظور بررسى بيان ژن و انتقال ژن
 انجام PCR از DNA استخراج شده انواع نمونه هاى زيستى. 8
 آناليز نتايج حاصل از توالي يابي. 9

آناليزساختاري توالي اسيد آمينه اي. 10
داراى . 11 دارويى  گياهان  هاى  نمونه  از    DNA استخراج   

متابوليتهاى ثانويه باال (حداقل 10 نمونه)
12 .(DNA توالى) آناليز داده هاى حاصل از فيلوژنى مولكولى 

 PAUP، هاى  افزار  نرم  با   MP ، ML، BI روشهاى  اساس  بر 
MrBayes

خدمات تخصصى بانك گياهىخدمات تخصصى بانك گياهى. . 44

      كشت بافت گياهى

بهينه سازى دستورالعمل تكثير گياه  . 1

  



اداره خدمات تخصصى

56

گزارش عملكرد سال 1393

ريز ازديادى گياهان چوبى . 2
ريز ازديادى گياهان علفى . 3
(براى . 4 سرد  فرا  شرايط  در  نگهدارى  دستورالعمل  سازى  بهينه 

هر گونه گياهى)
نگهدارى نمونه آماده در شرايط فراسرد/ هر سال. 5

              سيتوژنتيك 
 بررسى ميوز و ناهنجارى هاى ميوزى . 1
 بررسى ميتوزى و تهيه كاريوتيپ. 2
3 .C-banding بررسى با روش

         هرباريوم 

بررسى فلوريستيكى مناطق حفاظت شده و غير حفاظت شده (جمع . 1
آورى نمونه هرباريومى، شناسايى و تهيه نقشه پراكنش از منطقه مورد 

نظر)
بررسى فلوريستيكى مناطق حفاظت شده و غير حفاظت شده (جمع . 2

آورى نمونه هرباريومى و بذر، تهيه عكس در محل، شناسايى و تهيه 
نقشه پراكنش از منطقه پيشنهاد شده

شناسايى نمونه هاى گياهى . 3

          فيتوشيميايى 

روش . 1 به  آنزيمى  غير  اكسيدانى  آنتى  فعاليت  گيرى  اندازه 
 DPPH

روش. 2 به  آنزيمى  غير  اكسيدانى  آنتى  فعاليت  گيرى  اندازه 
 FRAP

اندازه گيرى فعاليت آنتى اكسيدانى آنزيمى (آنزيم پراكسيداز- . 3
كاتاالز- سوپراكسيد دسموتاز)

 اندازه گيرى فنول كل . 4

روش . 5 به   HPLC دستگاه  از  استفاده  با  فيتوشيميايى  آناليز   
 Reverse phase

 استخراج اسانس و عصاره از گياهان . 6
 ارائه اسانس و عصاره از گياهان. 7
 الكتروفورز SDS-PAGE با ژل كوچك. 8
 الكتروفورز PAGE با ژل كوچك. 9

 الكتروفورز زايموگرام . 10
 اندازه گيرى پروتئين كل. 11

  نرخ رشد  نرخ رشد  **

نرخ رشد درآمد محصوالت و خدمات نسبت به سال 92 :  14 %  ••
بانكى   •• بين  خدمات  محل  از  درآمدى  جويى  صرفه  رشد  نرخ 

نسبت به سال 92 :  50 %
نرخ رشد درآمد حاصل از فروش محصوالت دانش بنيان نسبت   ••

به سال 92 :  0/05 %- 
   

    

     

    



صى
خص

ت ت
دما

ه خ
دار

ا

57

گگززارش عملكررد سسال 1393

خدمات تخصصىمحصوالتبانك هاى مركزرديف

9981سلول هاى انسانى و جانورى1
166180گياهى2
928مولكولى3
301116ميكروارگانيسم ها4
-2محصوالت دانش بنيان تجارى5

658385جمع كل

آمارتعداد خدمات و محصوالت در سال آمارتعداد خدمات و محصوالت در سال 9393  **
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مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف  *
در  بشرى  دانش  گسترش   و  پيشرفت   هاى  ابزار  جمله  از  آموزش 

شاخه هاى گوناگون علوم بوده است.
يكى از برنامه ها و اهداف مهم مركز از آغاز فعاليت ، ارايه انواع آموزش 
هاى فنى و تخصصى در حوزه ها ى گوناگون علوم زيستى بوده است. 
با توجه به افزايش دانش آموختگان علوم زيستى و زيست فناورى در 
ساليان اخير و لزوم تربيت نيروهاى متخصص و مجرب در اين حيطه 
حوزه  در  دانش  همچنين  گرديد.  ريزى  طرح  آموزشى  هاى  دوره   ،
رشد  كشور  تحقيقاتى  مراكز  و  ها  دانشگاه  ميان  در  فناورى  زيست 
فزاينده پيدا نموده است  از اهداف مهم مركز نشر ، گسترش و انتشار 

دانش فنى در حوزه بيوتكنولوژى مى باشد.  
در اين راستا تالش شده است با شناخت صحيح از نياز هاى امروزى 
كشور در حوزه زيست فناورى ، آموزش هاى عملى و تكنيك هاى 
فنى ، همپاى آموزش هاى علمى و تئورى براى دانشجويان و فارغ 
التحصيالن ارايه گردد، تا بدينوسيله فراگيران در پايان دوره ،آموزش 
هاى كاربردى و مهارت هاى الزم در خصوص تكنيك هاى مورد نظر 
را فراگرفته باشند. اين دوره هاى آموزشى در قالب آموزش هاى كوتاه 
مدت  در مقاطع مختلف تحصيلى از مقطع دبستان تا امكان انجام 
پروژه هاى تحقيقاتى و پايان نامه مى باشد. كه  بصورت كارگاهى و 

ميان مدت تحت عنوان دوره هاى فن آموزى به اجرا در آمده است.

در مجموع در سال 1393، تعداد 814 نفردردوره هاى مركز آموزش 
ديده اند .كه 77 كارگاه  و47 دوره فن آموزى برگزار گرديده است  و 

30نفر پايان نامه خود را در مركز گذرانده اند.

كارگاه هاى تخصصىكارگاه هاى تخصصى. . 11

در فصل بهار ،جمعا 19 كارگاه برگزار گرديده است كه از اين   ••
تعداد 12 كارگاه با هماهنگى ستاد و 2 كارگاه با هماهنگى بانك 
گياهى و 3كارگاه با هماهنگى بانك سلولى و 2 كارگاه با هماهنگى 
شركت  فراگيران  كل  تعداد  و  است.  شده  تشكيل  مولكولى  بانك 

كننده در كارگاه هاى تخصصى در فصل بهار 134 نفر بوده است.

در فصل تابستان ،جمعا 25 كارگاه برگزار گرديده است كه از   ••
هماهنگى  با  كارگاه  و 1  ستاد  هماهنگى  با  كارگاه  تعداد 17  اين 
با  كارگاه  و 3  سلولى  بانك  هماهنگى  با  كارگاه  و 4  گياهى  بانك 
هماهنگى بانك مولكولى تشكيل شده است. و تعداد كل فراگيران 
شركت كننده در كارگاه هاى تخصصى در فصل تابستان 182نفر 

بوده است.

77 كارگاه
٪50

30 پايان نامه 
دانشجويى

٪19

47 دوره فن آموزى
٪31

مقايسه دوره هاى برگزار شده در سال مقايسه دوره هاى برگزار شده در سال 9393



ش
اداره آموز

60

1111393 گگزاارش ععمملكردد ساال

در فصل پاييز ،جمعا 16 كارگاه برگزار گرديده است كه از اين   ••
تعداد 12 كارگاه با هماهنگى ستاد و 1 كارگاه با هماهنگى بانك 
گياهى و 2 كارگاه با هماهنگى بانك سلولى و 1 كارگاه با هماهنگى 
شركت  فراگيران  كل  تعداد  و  است.  شده  تشكيل  مولكولى  بانك 
كننده در كارگاه هاى تخصصى در فصل پاييز 119 نفر بوده است.

در فصل زمستان ،جمعا 17 كارگاه برگزار گرديده است كه از   ••
هماهنگى  با  كارگاه  و 1  ستاد  هماهنگى  با  كارگاه  تعداد 12  اين 
كارگاه  و1  سلولى  بانك  هماهنگى  با  كارگاه   3 و  گياهى  بانك 
باهماهنگى بانك مولكولى  تشكيل شده است. و تعداد كل فراگيران 
شركت كننده در كارگاه هاى تخصصى در فصل زمستان 162 نفر 

بوده است.

دوره هاى فن آموزى. 2

در فصل بهار ،جمعا 6دوره برگزار گرديده است كه از اين تعداد   ••
3دوره با هماهنگى بانك ميكروارگانيسم ها  و 1دوره با هماهنگى 
شده  تشكيل  مولكولى  بانك  هماهنگى  با  2دوره  و  سلولى  بانك 
است. و تعداد كل فراگيران شركت كننده در دوره هاى فن آموزى  

در فصل بهار 7 نفر بوده است.

از   •• كه  است  گرديده  برگزار  دوره  ،جمعا 15  تابستان  فصل  در 
اين تعداد 3 دوره با هماهنگى بانك ميكروارگانيسم ها و 1 دوره با 
هماهنگى بانك گياهى و 10دوره با هماهنگى بانك سلولى و 1دوره 
با هماهنگى بانك مولكولى تشكيل شده است. و تعداد كل فراگيران 
شركت كننده در دوره هاى فن آموزى  در فصل تابستان24 نفر 

بوده است.

از   •• كه  است  گرديده  برگزار  دوره   10 ،جمعا  پاييز  فصل  در 
با  و8دوره  ها  ميكروارگانيسم  بانك  هماهنگى  با  تعداد 2دوره  اين 
در  كننده  شركت  فراگيران  كل  تعداد  و  سلولى.  بانك  هماهنگى 

دوره هاى فن آموزى  در فصل پاييز 10 نفر بوده است.

از   •• كه  است  گرديده  برگزار  دوره  ،جمعا 15  زمستان  فصل  در 
اين تعداد 7 دوره با هماهنگى بانك ميكروارگانيسم ها و 2 دوره با 
هماهنگى بانك گياهى و 5دوره با هماهنگى بانك سلولى و 1دوره 
با هماهنگى بانك مولكولى تشكيل شده است. و تعداد كل فراگيران 
شركت كننده در دوره هاى فن آموزى  در فصل زمستان23  نفر 

بوده است.

162 نفر
٪27

182 نفر
٪31

134 نفر
٪22

119 نفر
٪20

                       بهار        تابستان        پاییز         زمستان

مقايسه تعداد شركت كنندگان در كارگاه هاى تخصصى سال مقايسه تعداد شركت كنندگان در كارگاه هاى تخصصى سال 9393  
به تفكيك فصل هابه تفكيك فصل ها

ىىزى و ننننننن ىىى ىىزىزىىزىىزىورر وو ننننننننننننننن ىىى رورورورور
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مقايسه تعداد شركت كنندگان در دوره هاى  فن آموزى سال مقايسه تعداد شركت كنندگان در دوره هاى  فن آموزى سال 
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در سال 93 تعداد 114 نفردر مقاطع مختلف ابتدايى تا متوسطه  در كارگاه هاى دانش آموزى مركز شركت نموده اند .

كارگاه هاى تخصصى و دوره هاى فن آموزى برگزار شده در سال 93
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بازديدهاى انجام شده از مركزبازديدهاى انجام شده از مركز  **

تاريخ بازديد كنندهرديف
بازديد

بازديد دانش آموزان دبيرستان حضرت 1
93/1/31خديجه كبرى (س)

2
بازديد دكتر حسام الدين آشنا، مشاور 
فرهنگى رييس جمهور و رييس مركز 
بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى

93/2/4

3
بازديد مهندس فرشاد فتاحى مديركل 

دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيكى 
سازمان حفاظت محيط زيست

93/2/13

بازديد جمعى از محققان و اعضا هيئت 4
93/2/16علمى موسسه تحقيقات خاك و آب

5
بازديد حجت االسالم خالق پرست امام 
جمعه كمال شهر، شهردار و جمعى از 

اعضاى شوراى شهركمال شهر
93/2/29

بازديد پرفسور روزال  مورا  متخصص 6
93/3/11ميكروبيولوژى اسپانيا 

93/5/26بازديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى قم7

تاريخ بازديد كنندهرديف
بازديد

بازديد پرفسور واتانابه متخصص ژنتيك 8
93/6/5گياهى ژاپن

93/6/26بازديد سيد حميد طهايى استاندار البرز9

بازديد مسئوالن مسكن و شهرسازى استان 10
93/6/11البرز

93/6/11بازديد بنياد نخبگان 11

بازديد دكتر اسحاق جهانگيرى معاون اول 12
8/20//93رئيس جمهور 

93/8/28بازديد دانشجويان دانشگاه بقيه ا...(عج) 13

بازديد دانشجويان پرديس كشاوزى 14
93/9/19دانشگاه تهران

15
بازديد على وطنى معاون توسعه فناورى 
و توسعه منابع انسانى، معاونت علمى و 

فناورى  رياست جمهورى
93/9/24

93/9/18بازديد دانشجويان دانشگاه علم و فرهنگ16

17
بازديد سردار اكبريان و آقاى كوليوند 

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى استان 
البرز

93/10/8

بازديد دكتر بهروز ميرزايى رئيس دانشگاه 18
93/11/13آزاد اسالمى البرز

93/12/16بازديد دانشجويان دانشگاه خوارزمى 19

بازديد هيربد معصومى معاون عمرانى 20
93/12/17استاندارى البرز

93/12/19بازديد دانشجويان دانشگاه الزهرا (س)21

 مقدمه مقدمه  **
اداره روابط عمومى و حوزه رياست مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى 
ايران با توجه به فعاليتهاى متنوع و گسترده آن در چهار حوزه گياهى، 
نظر  زير  مولكولى  و  جانورى  و  انسانى  سلولهاى  ميكروارگانيسمها، 
مستقيم رياست مركز وظيفه برنامه ريزى و كاربرد شيوه هاى مناسب 
براى انعكاس اهداف، سياست ها، برنامه ها، دستاوردها و  فعاليت هاى 

مركز به نحوه شايسته و مطلوب را عهده دار است.
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بازديد معاون اول رئيس جمهور  بازديد معاون اول رئيس جمهور    **

دكتر اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 20 آبان 
مجتمع  در  واقع  ايران  زيستى  ژنتيكى  ذخاير  ملى  مركز  از  ماه 93  

تحقيقاتى شهداى جهاد دانشگاهى  بازديد كرد. 

دكتر جهانگيرى در راس هيأتى با حضور در مركز ملى ذخاير ژنتيكى 
و زيستى ايران، از بخشهاى مختلف مركز بازديد كردند. در اين بازديد 
دكتر سيد ابوالحسن شاهزاده فاضلى رئيس مركز ملى ذخاير ژنتيكى 
و زيستى ايران گزارشى از عمده فعاليت هاى اين مركز ارائه داد. معاون 
ذخاير  ملى  مركز  از  بازديد  جريان  در  همچنين  جمهور  رييس  اول 
ژنتيكى و زيستى ايران، از كشف خانواده جديد ميكروارگانيسم ايرانى 

رونمايى كرد.

بازديدهاى انجام گرفته از مراكز و كلكسيونهاى بازديدهاى انجام گرفته از مراكز و كلكسيونهاى   **
خارجىخارجى

بازديد از مراكز زيستى مالزى و تايلندبازديد از مراكز زيستى مالزى و تايلند. . 11

دهمين . . 22 در  شركت  و  روسيه   زيستى  ذخاير  مركز  از  دهمين بازديد  در  شركت  و  روسيه   زيستى  ذخاير  مركز  از  بازديد 
كنگره اكستريموفيل كنگره اكستريموفيل 20142014
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مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران و بانك ميكروارگانيسمهاى 
آن با ارائه دو مقاله علمى در زمينه شناسايى گونه هاى جديد ميكربى 
و تنوع زيستى محيط هاى مختلف در ايران به صورت گسترده و فعال 
ساير  با  را  مناسبي  علمي  ارتباط  و  داشته  شركت  كنفرانس  اين  در 

محققين و دانشمندان به نام دنيا در اين زمينه برقرارگرديد.

حضور در نمايشگاه هاحضور در نمايشگاه ها  **
اولين كنگره بين المللى و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايراناولين كنگره بين المللى و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران. . 11

مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در نمايشگاه اولين كنگره بين 
المللى و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران كه درتاريخ 3 الى 5 خرداد 
بهشتى  شهيد  دانشگاه  المللى  بين  همايشهاى  سالن  در   1393 ماه 

برگزار شد، حضور  يافت.

در اين رخداد بزرگ علمى كه با حضور متخصصان، اساتيد و محققان 
مراكز  شد،  برگزار  خارجى  و  داخلى  زيستى  علوم  و  ژنتيك  حوزه 
معرفى  به  و  يافته  حضور  حوزه  اين  در  فعال  شركتهاى  و  تحقيقاتى 

محصوالت و خدمات خود در اين زمينه پرداختند. 
اين مركز نيز با حضور فعال در اين كنگره عالوه بر معرفى محصوالت، 
خدمات و آخرين دستاوردهاى خود، در  برنامه هاى متعددى چون 

حفاظت  انديشى  هم  جلسه  برگزارى  ژنتيكى،   ذخاير  پانل  مديريت 
از ذخاير ژنتيكى،  ارائه مقاله به صورت سخنرانى و پوستر مشاركت 
داشت. همچنين فراخوان اهداى نمونه هاى زيستى به مركز يكى از 

برنامه هاى حضور در اين همايش بود. 

سومين . . 22 و  نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  كنگره  سومين سيزدهمين  و  نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  كنگره  سيزدهمين 
كنگره تكنولوژى بذركنگره تكنولوژى بذر

مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در نمايشگاه جنبى سيزدهمين 
كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات و سومين كنگره تكنولوژى بذر كه 
درتاريخ 4 الى 6 شهريورماه 1393 در موسسه تحقيقات اصالح و تهيه 
نهال و بذر كرج برگزار شد، با معرفى محصوالت، خدمات و آخرين 

دستاوردهاى خود در حوزه گياهى حضور  يافت.
در حاشيه جنبى اين دو كنگره مراكز تحقيقاتى و شركتهاى فعال در 
به  خود  خدمات  و  محصوالت  معرفى  به  و  داشتند  حضور  حوزه  اين 

بازديدكنندگان پرداختند. 

پانزدهمين كنگره بين المللى ميكرب شناسى ايرانپانزدهمين كنگره بين المللى ميكرب شناسى ايران. . 33
جنبى  نمايشگاه  در  ايران  زيستى  و  ژنتيكى  ذخاير  ملى  مركز 
پانزدهمين كنگره بين المللى ميكرب شناسى ايران كه درتاريخ 4 الى 
6 شهريورماه 1393 در سالن ابن سينا دانشكده پزشكى دانشگاه علوم 

پزشكى تهران برگزار شد، حضور  يافت.
در اين رخداد بزرگ علمى كه با حضور متخصصان، اساتيد و محققان 
و  تحقيقاتى  مراكز  شد،  برگزار  خارجى  و  داخلى  ميكروبيولوژى 
محصوالت و  يافته و به معرفى  فعال در اين حوزه حضور  شركتهاى 

خدمات خود در اين زمينه پرداختند. 
محصوالت،  معرفى  به  كنگره  اين  در  فعال  حضور  با  نيز  مركز  اين 
و  ها  ميكروارگانيسم  حوزه  در  خود  دستاوردهاى  آخرين  و  خدمات 

كاربردهاى آن ها پرداخت. 
نگهدارى  و  شناسايى  زمينه  در  آموزشى  هاى  كارگاه  برگزارى 
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از  مركز  به  زيستى  هاى  نمونه  اهداى  فراخوان  ها،  ميكروارگانيسم 
جمله برنامه هاى حضور در اين كنگره  بود. 

حضور مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در دومين حضور مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در دومين . . 44
فرآورده هاى  دارويى،  گياهان  ملى  نمايشگاه  و  فرآورده هاى جشنواره  دارويى،  گياهان  ملى  نمايشگاه  و  جشنواره 

طبيعى و طب سنتى ايرانطبيعى و طب سنتى ايران
مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در اين جشنواره و نمايشگاه 
كه توسط ستاد توسعه علوم و فناورى گياهان دارويى و طب سنتى 
وابسته به معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از تاريخ 7 الى 
حضور  شد،  برگزار  خمينى (ره)  امام  مصلى  در  شهريور 1393   10
يافت.در اين جشنواره توليدكنندگان فرآورده هاى گياهى و دارويى، 
ساير  و  دانشجويان  حوزه،  اين  با  مرتبط  آوران  فن  و  مخترعان 
متخصصان عالقمند به استفاده از گياهان دارويى، داروهاى گياهى، 
و  ژنتيكى  ذخاير  ملى  مركز  داشتند.  حضور  طبيعى  هاى  فرآورده 
زيستى ايران نيز با ارائه آخرين دستاوردها، محصوالت و خدمات  در 

حوزه گياهى در اين نمايشگاه و جشنواره حضور يافت.

دارويى،  گياهان  ملى  نمايشگاه  و  جشنواره  دومين  اصلى  مخاطبان 
به  و  مردم  عام  صورت  به  ايران  سنتى  طب  و  طبيعى  فرآورده هاى 

طور خاص شركت ها، موسسه هاى دولتى و خصوصى دانش بنيان، 
پژوهشگران، صاحبان صنايع، كارآفرينان و سرمايه گذاران عالقمند 

به سرمايه گذارى در اين حوزه بودند.
حضور مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در اولين حضور مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در اولين . . 55

كنگره ملى و اولين نمايشگاه تخصصى گل و  گياهان زينتى و كنگره ملى و اولين نمايشگاه تخصصى گل و  گياهان زينتى و 
صنايع وابستهصنايع وابسته

مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در اولين كنگره ملى و اولين 
نمايشگاه تخصصى گل و  گياهان زينتى و صنايع وابسته كه از تاريخ 
29 لغايت 2 آبانماه در موسسه اصالح و تهيه نهال و بذر كرج  برگزار 

شد، حضور يافت.
ارائه  به  گياه  و  گل  حوزه  در  فعال  هاى  شركت  نمايشگاه  اين  در 
محصوالت خود پرداختند. مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران 
نيز با  ارائه محصوالت و خدمات در حوزه ذخايرگياهى ، حضور فعال 

داشت.

ذخاير   ** ملى  روز  عنوان  به  فروردين   ذخاير   ملى  روز  عنوان  به  فروردين    1515 ثبت ثبت 
ژنتيكى و زيستى  در تقويم  كشورژنتيكى و زيستى  در تقويم  كشور

با پيگيرى مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران روز 15  فروردين  
تقويم   در  زيستى   و  ژنتيكى  ذخاير  ملى  روز  عنوان  به  سال  هر 

جمهورى اسالمى ايران ثبت گرديد.
با توجه به اهميت حفاظت از ذخاير ژنتيكى و زيستى كشور ثبت يك 
روز در تقويم كشور به منظور فرهنگ سازى در اين زمينه از اهميت 

بااليى برخوردار است.
اهميت منابع و ذخاير ژنتيكى و زيستى كشور بعنوان سرمايه عظيم 
ملى و ركن اصلى تحقيقات و پژوهش ها و بالطبع پيشرفت ها در 

حوزه هاى مختلف بيولوژى و بيوتكنولوژى و خصوصا بهره بردارى
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امنيت  اقتصادى،  امنيت  مانند  مهمى  هاى  زمينه  در  ثروت  اين  از   
سالمت و امنيت غذايى  بر متخصصان و سياستگذاران پوشيده نيست.

 با لطف و عنايت الهى، وجود شرايط آب و هوايى مختلف در كشور، 
تنوع زيستى بسيار غنى( گياهى، جانورى، ميكرو ارگانيسم و....) را در 

اكوسيستم خشكى و آبى كشور به ارمغان آورده است. 
كه  است  شده  باعث  كشور  براى  بالقوه  توانايى  و  پتانسيل  اين 
شناسايى، ثبت، حفاظت، ذخيره سازى و ارائه خدمات مرتبط با اين 
ثروت ملى جهت بهره بردارى علمى، پژوهشى و اقتصادى از ضرورت 

هاى استراتژيك جامعه قرار گيرد. 
تنوع زيستى باالى كشور ما ايجاب مى كند تا از اين ذخاير ارزشمند 
بهره ببريم و اين بهره بردارى زمانى ميسر است كه اين ذخاير روند 
جمع آورى، شناسايى، تعيين هويت، و نگهدارى بر روى آنها صورت 
گرفته باشد. شايد اين نكته بسيار تلخ باشد كه اقرار كنيم در چند 
و  ژنتيكى  ذخاير  از  خارجى  كشورهاى  بردارى  بهره  گذشته  دهه 

زيستى كشورمان بيشتر از خودمان بوده است. 
علت انتخاب اين روز ابالغ فرمان مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) به 
جهاد دانشگاهى مبنى بر راه اندازى زيست بانك بوده است. بنابراين 
ايران  زيستى  و  ژنتيكى  ذخاير  ملى  روز  عنوان  به  روز  اين  پيشنهاد 
و  زنتيكى  ذخاير  ملى  مركز  سوى  از  عمومى  فرهنگ  شوراى  براى 

زيستى ايران ارسال شد. 
با تصويب شوراى عالى انقالب فرهنگى وتوسط رييس جمهور محترم، 
سال 1394 هجرى  تقويم رسمى  ماده واحده «تعيين مناسبت هاى 

شمسى» ابالغ شد. 
بر اساس ماده واحده «تعيين مناسبت هاى تقويم رسمى سال 1394 
هجرى شمسى» كه از سوى شوراى عالى انقالب فرهنگى براى اجرا 
به شوراى فرهنگ عمومى كشور ابالغ شده است، روز «ذخاير ژنتيكى 
ضميمه  در  درج  براى  مناسبت ها  اين  از  يكى  عنوان  به  زيستى»  و 

تقويم رسمى كشور تعيين شده است.   

گزارش اجمالى از مركز در آينه رسانه ها در گزارش اجمالى از مركز در آينه رسانه ها در   **
سال سال 9393

يف
تاريخ عنوان خبررد

رسانه هاانتشار

                      
       1

راه اندازى «بانك گياهان درون 
شيشه اى» در كشور توسط 
مركز ملى ذخاير ژنتيكى و 

زيستى ايران

فروردين 
93

خبر شبكه 
4-همشهرى آنالين-
باشگاه خبرنگاران 
جوان-ايرنا- ايسنا-

دانشجو

2
راه اندازى كلكسيون كپك و 
مخمر توسط مركز ملى ذخاير 

ژنتيكى و زيستى ايران
ارديبهشت 

93
باشگاه خبرنگاران 
جوان- مهر- ايرنا- 

ايسنا

ارديبهشت پخش گزارش از فعاليتهاى مركز3
راديو سالمت93

برگزارى كارگاه آناليز اطالعات 4
ايسناخرداد93 مولكولى

5
حفاظت از نژاد بز مرخز ايرانى 

به عنوان ميراث ژنتيكى كشور  
با ايجاد مجموعه رده سلولى بز 

مرخز  
همشهرى، كيهان، تير93

ايرنا، ايسنا، مهر

6
اجراى پروژه  خالص سازى وجدا 
سازى تركيبات دارويى  در بانك 

گياهى ايران  
 

تير93
مصاحبه مدير بانك 
گياهى با روزنامه 

خراسان

7

موفقيت بى نظير مركز ملى 
ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران با 
كشف 30گونه و جنس جديد 

ميكروارگانيسم 
 

روزنامه خراسان، مهر مرداد93
ايسنا ، ايرنا

خودكفايى محققان در دانش 8
مرداد93ميكروبيولوژى

مصاحبه مدير بانك 
ميكروارگانيسمها با 

خبرگزارى مهر

9
حضور آقاى دكتر خالدى در 

برنامه صعود شبكه آموزش براى 
معرفى مركز و بانك سلولى

 
 شبكه آموزشمرداد93 

10
حضور آقاى دكتر آموزگار در 

برنامه صعود شبكه آموزش براى 
معرفى بانك ميكروارگانيسمها

شبكه آموزشمرداد93 

11
موفقيت بى نظير مركز ملى 

ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران با 
كشف 30گونه و جنس جديد 

ميكروارگانيسم
مهر، ايسنا، روزنامه مرداد93 

خراسان
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يف
تاريخ عنوان خبررد

رسانه هاانتشار

12
انتشار كاتالوگ 

ميكروارگانيسمهاى مركز ملى 
ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران در 

GCM پايگاه جهانى
مهر، ايسنا، ايرنا، مهر 93 

تنسيم، آنا

13
بين  و  علمى  نامه  عقدتفاهم 
المللى  ميان مركز تحقيقات ژن 

دانشگاه سوكوباى ژاپن  
ايسنا، ايرنامهر 93 

14
رونمايى ازكشف بى نظير يك 

خانواده  ميكروارگانيسم  درمركز 
ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى 

ايران
آبان 93

روزنامه كيهان، عصر 

رسانه، خراسان- 

خبرگزارى فارس، 

مهر، ايرنا، ايسنا 

و...-شبكه خبر، 

شبكه4 اخبار علمى و 

فرهنگى-شبكه 1

15
حضور آقاى دكتر فاضلى در 

برنامه گفتگوى خبرى
شبكه 4آبان 93

آذر 93سرقت ذخاير زنتيكى ايران16

مصاحبه آقاى دكتر 

فاضلى با روزنامه 

كيهان-انتشار در خبر 

گزارى هاى تابناك، 

ايسنا، ايرنا 

دى 93پخش گزار ش مركز17

مجله خبرى ساعت 

19 شبكه 1 و شبكه 

خبر

18
ثبت 15 فروردين  به عنوان روز 

ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى  در 

تقويم  كشور

دى 93
تابناك، ايرنا، ايسنا، 

مهر و شبكه خبر

19
تفاهم نامه با دانشگاه اراسموس 

هلند
ايسنا، ايرنابهمن 93

بهمن 93پخش گزارش بانك سلولى20
شبكه آموزش – 

برنامه دوربين 7

34 خبرتعداد اخبار توليد شده

  
ا       

 
 

تمديد اعتبار گواهينامه ايزوتمديد اعتبار گواهينامه ايزو90019001--20082008  **
برنامه ريزى براى انجام مميزى مراقبتى خارجى (تيرماه 93)-  ••

اخذ گواهينامه ISO 9001-2008 براى مدت سه ساله دوم
پايش و بهبود اهداف كيفى مركز  ••
تدوين اهداف كيفى 93  ••
اصالح نظام نامه كيفيت  ••
ويرايش  روشهاى اجرايى و روشهاى كارى  ••
تدوين روشهاى اجرايى و دستورالعمل هاى كارى جديد  ••
بازبينى و مميزى موردى سوابق و مستندات مربوط به كليه   ••

روشها، دستورالعملها و فرايندها
مميزى داخلى  ••
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